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Atribuições/competências/Actividades

Cargo/Carreira/Categoria

Funções consultivas, de estudo, planeamento, avaliação e aplicação de
métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que
fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou
em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus de
complexidade, e execução de outras actividades de apoio geral ou
especializado nas áreas de actuação comuns, instrumentais e TÉCNICO SUPERIOR
operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas
por directivas ou orientações superiores.
Funções de investigação, estudo e concepção e aplicação de métodos
técnico-científicos na área de sociologia e acção social. Realização de
estudos e levantamentos que permitem conhecer a realidade dos

TÉCNICO SUPERIOR

Área de Formação
Académica e/ou
Profissional/Funcional

médio de complexidade, nas áreas de actuação comuns e instrumentais

Tempo
Indeterminado

ENGENHARIA CIVIL

1

TÉCNICO DE SERVIÇO
SOCIAL

1

ASSISTENTE TÉCNICO

1

ASSISTENTE TÉCNICO

1

Bairros Sociais e necessidades das suas populações.
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau

N.º de Postos de Trabalho
Propostos
Providos
Termo Resolutivo
Termo Resolutivo
Certo

Incerto

Tempo
Indeterminado

ASSISTENTE TÉCNICO

e nos vários domínios de actuação dos órgãos e serviços
Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de

TROLHA

1

CANALIZADOR

1

CARPINTEIRO

1

complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elemntares,
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo ASSISTENTE OPERACIONAL
comportar esforço físico. responsabilidade pelos equipamentos sob sua
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos.

TOTAL

4

3

Incerto

Certo

Total
Providos

Total
geral

OBS:

