
Atribuições / Competências/Actividades
Área de formação 
académica e/ou 

Número de postos OBS (a);
Cargo/carreira/categoria

MAPA DE PESSOAL - 2009
Conforme a nova Lei n.º 12A/2008 de 27 de Fevereiro que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que

exercem funções publicas e Decreto Lei n.º 121/2008 de 11 de Julho que altera e reestrutura a redução do número de carreiras já existentes, foi reestruturado o

antigo Quadro de Pessoal em Mapa de Pessoal, conforme a Lei e o decreto-lei anteriormente designado.

A presente Lei 12A/2008 de 27 de Fevereiro no artigo 5º n.º 3 indica que os Mapas de Pessoal serão aprovados, mantidos ou alterados pela entidade

competente para aprovação da proposta de orçamento e tornado publico por afixação no orgão ou serviço e inserção em pagina electronica, e assim

devendo permanecer.

Atribuições / Competências/Actividades académica e/ou 
profissional

Número de postos 
de trabalho

OBS (a);
(b)

12º Ano 3 a) 

Cargo/carreira/categoria

Assistente técnico

1) Executa funções com actividade corrente, contabilidade, pessoal,

património, secretaria, arquivo, processamento de texto, orçamentos;

recepção e entrega de expediente, depositar dinheiro e valores,

prestar informações telefonicas ou verbais, atendimento de utentes;

serviço de correios.

1) Levantamento de material para as diversas construções, carga e

descarga, condução e conservação de viaturas, trabalhos de

conservaçao e manutençao de espaços publicos; 2) Exercer tarefas

de apoio aos serviços de acçao social escolar; Acompanha os alunos

nos serviços de apoio a familia e nas actividades extracurriculares;

efectuar a limpeza, arrumaçao, conservaçao e boa utilizaçao das

instalaçoes; fazer o transporte de alunos e limpeza da viatura.

Escolaridade Obrigatória 5 b)Assistente operacional

8Total de Números de postos de trabalho
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Cargo/carreira/categoria observações (a); (b)

Assistente técnico a)

Assistente operacional  b)

Total de Números de postos de trabalho

 

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria

nº postos de trabalho

3

5

8

 

ORGAO EXECUTIVO

Em 9 de Dezembro de 2008

   ______________________________________ 

a) numero de postos de trabalhos providos com relação juridica a tempo indeterminado 

c) numero de postos de trabalhos que poderão ser providos com relação juridica a tempo determinado em Outubro de 2009

b) numero de postos de trabalhos providos com relação juridica a tempo determinado

ORGAO DELIBERATIVO

Em 23 de Dezembro de 2008

__________________________________________
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