


MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E VEREAÇÃO

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Chefia o Gabinete da Presidência e Vereação,

tomando decisões eficientes para um bom

funcionamento dos serviços da Câmara. Apoio técnico

ao Presidente e da Vereação, orientando os membros

do GAPV.Exercício das competências definidas no art.

73 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro alterada e

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

1 12º Ano 0 1
1 Chefe de 

Gabinete

Apoio técnico ao Presidente, colaborando na tomada

de decisões eficientes ao bom funcionamento dos

serviços da Câmara.Exercício das competências

definidas no art. 73 da Lei nº 169/99, de 18 de

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002,

de 11 de Janeiro.

1 Licenciatura em Direito 0 1 1 Adjunta

Exercem funções de secretariar os membros do

Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
3

Licenciatura em 

Relações Internacionais; 

Licenciatura em 

Relações Públicas e 

Internacionais; 12º Ano

0 3 3 Secretários

Exerce funções de condução de viaturas de pessoas

afectas à presidência / vereação, tendo em atenção a

segurança dos utilizadores e dos bens. Cuida da

manutenção das viaturas que lhe forem distribuídas.

1 Escolaridade Obrigatória 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6

Gabinete de Apoio à 

Presidência e 

Vereação

Subtotal

Atribuições

TOTAL

Competências/Actividades Unidade Orgânica

1)

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Total de Postos 

de Trabalho

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Página 1 de 1



MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Balcão de Atendimento ao Municipe - Implementação

de um modelo de acolhimento aos munícipes que

traduza uma efectiva aproximação entre a população

e os eleitos locais, a optimização do dever de

informar, previsto na lei, e a promoção da imagem do

município enquanto instituição aberta e eficiente ao

serviço exclusivo da comunidade dispondo, para tal,

das competências, em geral, definidas para as

respectivas unidades orgânicas.

1

Licenciatura 

preferencialmente em 

Relações Públicas ou 

Comunicação

1 0

Preparar as cerimónias protocolares que são da

responsabilidade do Município, bem como dar apoio

às relações protocolares que o Município, por

intermédio dos seus órgãos ou membros, estabeleça

com entidades ou organizações civis, políticas,

militares ou religiosas; Organizar e coordenar eventos

promovidos pelo Município em articulação com os

serviços municipais envolvidos.Colaborar ou organizar

eventos onde o Município é parceiro ou co-

organizador em articulação com os serviços

municipais envolvidos.

1

Licenciatura em 

Relações Públicas e 

Publicidade

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Desenvolvimento de competências no âmbito do contacto

com a comunicação social, assegurando divulgação da

actividade municipal, através da organização e distribuição

do Boletim Municipal, promoção a divulgação da agenda

cultural em articulação com as unidades orgânicas afectas à

cultura e na criação de campanhas de comunicação; Recolher

e organizar arquivo de notícias difundidas pelos orgãos de

Comunicação social em diferentes suportes; Produzir e

divulgar esclarecimentos sobre notícias difundidas pelos

diversos orgãos de informação e que visem o município;

Produção e divulgação de suportes comunicacionais de

caracter informativo nos espaços publicitários dedicados á

divulgação de informação municipal (editais e Avisos) 

1 1

Lic. em Comunicação 

Social; Marketing; 

Multimédia e Design;  

Grau de Complexidade 

3; 12º ano de 

Escolaridade - Grau de 

Complexidade 2

1 1
1 Necessidade 

Permanente

Desenvolvimento de trabalhos na área administrativa,

funções de natureza executiva, de aplicação de

métiodos e processos respeitantes à área.

1 1

 12º Ano de 

escolaridade - Grau de 

Complexidade 2; 

Escolaridade Obrigatória 

- Grau de Complexidade 

1

0 2

Organizar e garantir a actualização dos conteudos da

página de internet, redes sociais e intranet em

conjunto com o Gabinete de Apoio à presidência e

serviços municipais; estabelecer o contacto e gerir o

atendimento do Espaços Internet do Município, no

âmbito de  melhoria dos serviços municipais.

1

Licenciatura em 

Relações Públicas;  Grau 

de Complexidade 3

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Função de atendimento municipal/posto de

atendimento ao cidadão; apoio a todos os serviços da

Autarquia e encaminhamento telefónico da Autarquia

2

Escolaridade Obrigatória 

- Grau de Complexidade 

1

0 2

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades

Gabinete de 

Comunicação, 

Promoção Turística e 

Eventos

Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições

1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições

Balcão de Atendimento ao Turista - Implementação de

um modelo de acolhimento ao Turista; Organizar e

compilar a informação turística relativa ao concelho.

1 3 1

 12º Ano de 

escolaridade - Grau de 

Complexidade 2; 

Escolaridade Obrigatória 

1 4
1 Necessidade 

Permanente

Assegurar a implementação de acções de

desenvolvimento Turístico, com o objectivo de

consolidar a imagem externa do concelho; Elaborar e

promover estudos sobre as potencialidades turísticas

do município; Programar e executar acções de

promoção e animação turística do concelho numa

perspectiva integrada de desenvolvimento

sociocultural.

1 Licenciatura em Turismo 0 1

0 0 1 0 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 5 10

0 0 1 0 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 5 10TOTAL

Gabinete de 

Comunicação, 

Promoção Turística e 

Eventos
1)

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE APOIO JURÍDICO

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Exercício das competências descritas nos artºs. Nºs 9º

e 12º do Regulamento dos Serviços Municipais

publicado sobre o Aviso nº 18659/2010, de 21 de

Setembro (DR 2ª Série nº 184)

1 Licenciatura em Direito 1 0

Para desempenhar funções extensivas a todas as

unidades orgânicas, nomeadamente, todo o tipo de

estudos e trabalhos de natureza jurídica, conducentes

à definição e concretização das políticas do município.

1 1 Licenciatura em Direito 1 1

1 CTTR;1 

Necessidade 

Permanente

Representar o serviço com responsabilidade técnica

em diligências necessárias e instrumentais ao exercício 

das competências desta unidade orgânica junto dos

demais serviços municipais, repartições públicas e

entidades oficiais.Elaboração autonomamente de

compilação, inventariação e gestão do histórico e

activo de regulamentos e posturas municipais,

protocolos celebrados pelo município e das normas e

demais legislação em vigor aplicável ao Município.

Funções de aplicação de métodos e processos de

natureza técnica, instrumentais às competências da

unidade orgânica.

1 9º Ano 0 1

0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Gabinete de Apoio 

Jurídico

Subtotal

Atribuições

1)

TOTAL

Competências/Actividades Unidade Orgânica OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Total de Postos 

de Trabalho

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 1



MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE APOIO ÀS COLECTIVIDADES

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Incrementar e fomentar o associativismo

desportivo, cultural e recreativo, na área de

actuação do Município, criando circuitos de

comunicação, recolhendo e disponibilizando

informação e documentação relevante,

promovendo o diálogo e o intercâmbio

institucional entre a autarquia e os órgãos

sociais das associações e colectividades

concelhias;Promover e fomentar o

relacionamento externo das Associações e

Colectividades Concelhias com as Juntas de

Freguesia, municípios, organismos estatais,

entidades federativas ou outras; Incrementar o

diálogo entre as diversas Associações e

Colectividades Concelhias potenciando

Encontros, Jornadas, Torneios e outros; Criar

meios de comunicação céleres a fim de dar

resposta atempada às solicitações das

Associações e Colectividades Concelhias em

articulação com diversos serviços municipais

envolvidos;

1 1
Licenciatura em 

Relações Internacionais
1 1

Recolher e sistematizar todos os elementos

identificativos e caracterizadores da realidade

associativa a fim de se criar uma base de dados

com o registo municipal das Associações e

Colectividades Concelhias, a qual servirá de base

para uma análise e decisão dos órgãos

municipais sobre a atribuição de apoios e

subsídios, de uma forma criteriosa, justa e

sistematizada; Acompanhar, divulgar e registar

as actividades programadas e desenvolvidas por

todas as associações e colectividades concelhias,

no sentido de contribuir para a promoção e

dinamização dos espaços e eventos sócio -

culturais, incentivando e estimulando o

empenho e o trabalho voluntário de todos

quanto dedicam parte das suas vidas e do seu

tempo às actividades públicas e ao bem comum,

na promoção do desporto, da cultura e do lazer;

1 12º Ano Escolaridade 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Subtotal

Atribuições

1)

TOTAL

Gabinete de Apoio 

às Colectividades

Competências/Actividades Unidade Orgânica OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Total de Postos 

de Trabalho

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 1



MAPA DE PESSOAL 2011

GABINETE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Elaboração de instrumentos de gestão de

planeamento no âmbito dos planos de pormenor;

Acompanhamento contínuo ao PDM;Acompanhar e

participar na definição de estratégias de planeamento

e de ordenamento intermunicipais e

regionais;Promover, coordenar e acompanhar a

elaboração ou revisão de planos de urbanização e de

pormenor bem como outros estudos de planeamento

e ordenamento do território; Acompanhar a

elaboração de estudos urbanísticos promovidos por

entidades externas;

1
Licenciatura em 

Arquitectura
0 1

Acompanhar o estudo e implementação de projectos

estruturantes de nível metropolitano e regional;

Proceder à recolha, tratamento, sistematização e

divulgação de informação estatística caracterizadora

da realidade sócio -económica do município e

promover a elaboração de estudos de diagnóstico da

realidade concelhia; Desenvolver e gerir os meios

necessários à obtenção dos instrumentos financeiros

da administração central, fundos comunitários e

outros aplicáveis às autarquias locais e coordenar o

processo de preparação de propostas de candidatura

a financiamento; Acompanhamento das mesmas;

Efectuar estudos de procura e de viabilidade e

financeira projectos relativamente a assuntos de

interesse do Município a pedido do Presidente da

Câmara; Elaborar outros estudos ou projectos de

investimentos do Município, considerando,

nomeadamente o financiamento do investimento e as

despesas de funcionamento dos futuros

equipamentos.

1
Licenciatura em 

Planeamento
0 1

Funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos,com base em directivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de

complexidade, nas áreas de actuação comuns e

instrumentais e nos vários domínios de actuação dos

órgãos e serviços. Apoio administrativo no âmbito das

competências definidas ao Gabinete de Planeamento

Estratégico.

1 12º Ano 0 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3TOTAL

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

1)

Gabinete de 

Planeamento 

Estratégico

Subtotal

Atribuições

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 1



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

 

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Promover e coordenar a elaboração dos

Documentos Previsionais nos termos da

contabilidade Municipal em vigor, suas revisões

e alterações e acompanhar a sua execução;

Elaborar os estudos de base e recolher os dados

necessários à preparação e elaboração dos

Documentos Previsionais; Elaborar relatórios

mensais da actividade orçamental.

1 1

Licenciatura em 

Economia/Gestão 

Económica

1 1

Funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos, com base em directivas

bem definidas e instruções gerais, de grau médio

de complexidade, nas áreas de actuação comuns

e instrumentais.

1 12º Ano 0 1

Assegurar o acompanhamento e controlo da

execução financeira dos projectos de

investimento e do plano plurianual de

investimentos no seu todo, bem como, da

despesa.

1 12º Ano 0 1

Organizar e manter actualizado o dossier

financeiro relativo às comparticipações obtidas

através de protocolos, contratos -programa ou

fundos comunitários; Expediente diverso

1 12º Ano 0 1

Assegurar a inscrição e definição no plano

plurianual de investimentos dos projectos

objecto de financiamento e das respectivas

despesas orçamentais; Classificação

documentos; Requisições

1 1 12º Ano 1 1
1 Necessidade 

Permanente

0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

Assegurar a regularidade financeira na realização da 

despesa e supervisionar o cumprimento das normas 

de contabilidade e fiscalidade aplicáveis

1 1 2 1 6 1

Licenciatura em 

Gestão;Licenciatura em 

Contabilidade; 

Licenciatura em Gestão 

e Contabilidade; 12º 

Ano

1 11

Funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos, com base em directivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de

complexidade, nas áreas de actuação comuns e

instrumentais, designadamente, no serviço relativo à

inscrição na repartição de finanças e registos na

conservatória de registo predial de artigos.

1

Curso Profissional Nível 

III área contabilidade e 

gestão (Grau de 

complexidade 2)

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos, com base em directivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de

complexidade, nas áreas de actuação comuns e

instrumentais, designadamente, na organização e

actualização do arquivo dos documentos de despesa.

1

Curso Profissional Nível 

III área contabilidade e 

gestão (Grau de 

complexidade 2)

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Divisão de 

Contabilidade

Subtotal

Divisão de Controlo 

Orçamental

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 2



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

 

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

0 0 1 1 0 2 0 1 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11

Funções de chefia relacionadas com esta Divisão nos

termos do artº 19 do regulamento.
1 1

Licenciatura 

Contabilidade e Gestão
1 1

Manutenção da Tesouraria; Depósitos Bancários;

Atendimento Público.
2 12º Ano de Escolaridade 0 2

Todo o tipo de trabalho administrativo relacionado

com a Divisão.
1 12º Ano de Escolaridade 0 1

Controlo de cobranças de receitas; Atendimento aos

fornecedores e o seu controlo; colaborar com as

Divisões de Controlo Orçamental e Contabilidade na

elaboração dos documentos previsionais e prestação

de contas; implementação do sistema de cobrança

coerciva.Exercício de funções de atendimento e

informação aos munícipes, presencialmente,

assegurar a verificação da boa instrução dos

processos; Registar e encaminhar novos pedidos e

prestar informações verbais e escritas sobre o

andamento, formalização e instrução de processos,

nomeadamente os relacionados com feiras, mercados,

rendas sociais, venda ambulante, ciclomotores,

cemitérios, entre outros. 

1 1
Licenciatura em 

Administração Pública
1 1

1 Necessidade 

Permanente

0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

0 0 3 3 0 3 0 2 4 12 0 0 0 0 0 1 0 0 7 21TOTAL

1)
Divisão de Controlo 

Financeiro

Subtotal

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 2 de 2



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Assegurar a direcção dos recursos humanos do

departamento, em conformidade com as deliberações da

Câmara Municipal e orientações do Presidente da Câmara ou

do vereador com responsabilidade política na direcção do

departamento; Dirigir e organizar as actividades a cargo do

departamento; Coordenar a elaboração do projecto de

proposta das grandes opções do plano e de orçamento no

âmbito do departamento; Promover o controlo de execução

das grandes opções do plano e orçamento no âmbito do

departamento e coordenar a elaboração dos respectivos

relatórios de actividade; Elaborar propostas de instruções,

circulares normativas, posturas e regulamentos necessários

ao exercício das actividades do Departamento; Gerir os

recursos afectos ao Departamento.

Departamento de 

Gestão 

Administrativa

1 1

Licenciatura em Gestão 

de Recursos Humanos e 

Psicologia do Trabalho

1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Elaborar o balanço social do Município; Analisar

previsionalmente, controlar e proceder às alterações das

posições remuneratórias; Processar os vencimentos e abonos

dos trabalhadores; Organizar, manter actualizados os

processos individuais e as aplicações informáticas; Organizar

os processos respeitantes a abono de família, subsídios,

abonos complementares e ADSE; Instruir processos de

aposentação dos trabalhadores; Gerir o sistema de

assiduidade dos colaboradores bem como férias, faltas e

licenças; Apoio administrativo aos processos disciplinares da

competência do Gabinete de Apoio Jurídico.

1 1 1 6 12º Ano 1 8

1 Necessidade 

Permanente 

(Assistente 

Técnico)

Promover estudos e propor medidas que visem garantir a

gestão adequada dos recursos humanos afectos ao

Município; Elaborar o mapa de pessoal do Município;

Promover o recrutamento e selecção dos trabalhadores

municipais; Organizar as acções de acolhimento de novos

trabalhadores; Elaboração e acompanhamento dos

procedimentos concursais; Auxiliar à análise e descrição de

funções dos postos de trabalho com vista à elaboração do

mapa de pessoal do Município; Apoiar técnica e

administrativamente o processo de avaliação do

desempenho em todas as suas fases; Realizar o levantamento 

de necessidades e colaborar na definição de prioridades de

formação e aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores;

Planear e organizar as acções de formação internas e

externas; Elaborar o relatório anual de formação e proceder

à sua divulgação, execução e avaliação;

1 2

Licenciatura em Gestão 

de Recursos Humanos e 

Psicologia do 

Trabalho;12º Ano

0 3

Funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e

processos inerentes à respectiva licenciatura inseridos

nomeadamente no apoio técnico e administrativo do

processo de avaliação de desempenho dos colaboradores.

1

Licenciatura em Gestão 

de Recursos Humanos e 

Psicologia do Trabalho

1 0
1 Necessidade 

Permanente

1)

Subtotal

Divisão de Recursos 

Humanos

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Assegurar o cumprimento das obrigações legais do Município

em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho;

Organizar os processos de acidentes de trabalho e doenças

profissionais bem como o controlo dos seguros; Assegurar a

medicina no trabalho aos colaboradores; Efectuar acções de

sensibilização e de esclarecimento junto dos trabalhadores

sobre os problemas inerentes à saúde, higiene e segurança

dos seus postos de trabalho.

1

Licenciatura em Higiene 

e Segurança no 

Trabalho + CAP de 

Técnico Superior de 

Segurança e Higiene do 

Trabalho (CAP Nível V)

0 1

Tratamento administrativo e preenchimento de impressos

para as entidades oficiais, bem como os inerentes relatórios

anuais; Realização de auditorias às condições de Higiene e

Segurança nas instalações dos diferentes sectores (Edifício

central e todas as suas dependências funcionais), por

observação directa dos postos de trabalho; Informação

técnica sobre as medidas de prevenção relativas às

instalações, locais, equipamentos e processos de trabalho;

Elaboração de relatórios circunstanciados das auditorias

realizadas, com informação acerca dos pontos críticos

identificados bem como as respectivas medidas correctivas a

implementar; Elaboração das cartas de risco, utilizando como

estratégia orientadora, os dados recolhidos nas auditorias;

Desenvolvimento das acções correctivas destinadas à

prevenção e protecção colectiva e individual dos

trabalhadores; Realização de Estudos de Mercado para

aquisição de Epi’s e material sinalético; Tratamento dos

procedimentos inerentes à aquisição de Equipamento de

Protecção Individual; Análise dos acidentes de trabalho e das

doenças profissionais.

1

Licenciatura + CAP de 

Técnico Superior de 

Segurança e Higiene do 

Trabalho (CAP Nível V)

1 0
1 Necessidade 

Permanente

0 0 0 0 2 3 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12

Exercício das competências descritas nos artºs. Nºs 9º e 22º

do Regulamento dos Serviços Municipais publicado sobre o

Aviso nº 18659/2010, de 21 de Setembro (DR 2ª Série nº 184)

1

Licenciatura 

Preferencialmente em 

Direito

1 0

Assegurar o expediente geral, designadamente recepção,

classificação, distribuição, expedição e arquivo de

correspondência e de outros documentos; Arquivar avisos,

editais, anúncios, posturas, regulamentos, despacho, ordens

de serviço, contratos e protocolos; Criar e manter uma base

de dados actualizada de regulamentos internos, normas e

demais legislação em vigor aplicável ao Município;

2 12º Ano 0 2

1)

Divisão de Apoio 

Administrativo

Subtotal

Divisão de Recursos 

Humanos

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Desenvolve funções de estudo, concepção e adaptação de

métodos e processos científico-técnicos, executadas com

autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a

decisão superior, requerendo formação na área das relações

internacionais, designadamente nos seguintes domínios de

actividade: Recolha de informações sobre a realidade

política, económica e cultural dos diferentes países e regiões

com os quais o município mantém relações e actualização

das mesmas; Estudo, elaboração de pareceres e

apresentação de propostas de actuação sobre todo o tipo de

assuntos relativos a esses países ou regiões;

Acompanhamento dos processos relativos à participação do

município em organismos e reuniões internacionais de

natureza política, económica e cultural; Acompanhamento do 

funcionamento de outras organizações a que o município não 

pertença mas cuja actividade tenha interesse.

1 1
Licenciatura em 

Relações Internacionais 
1 1

1 Necessidade 

Permanente

Assegurar o apoio administrativo e de secretariado aos

Órgãos Municipais, bem como preparar a agenda e

expediente das reuniões do Executivo e da Assembleia

Municipal; Certificar, mediante despacho, os factos e actos

que constam dos arquivos municipais, sem prejuízo das

competências desta matéria confiadas a outros serviços;

Emitir e instruir os respectivos processos relativos a horários

de funcionamento para os estabelecimentos comerciais e de

serviços; Instruir os processos relativos ao licenciamento de

recintos de espectáculos e divertimentos públicos, incluindo

os itinerantes e improvisados; Instruir os processos e propor

o licenciamento da actividade de guarda-nocturno, de

arrumador de automóveis, de acampamentos ocasionais, de

exploração de máquinas de diversão, realização de

espectáculos de natureza desportiva e divertimentos públicos 

na via pública, da actividade de agências de venda de bilhetes

para espectáculos públicos, de fogueiras e queimadas e da

realização de leilões bem como a venda ambulante; Garantir

a difusão das deliberações, decisões e directivas dos órgãos

municipais, pelos meios adequados; Assegurar a

coordenação do recenseamento eleitoral, bem como a

prossecução das responsabilidades cometidas por lei ao

Município relativas ao recenseamento eleitoral e aos actos

eleitorais e referendários; Assegurar a organização e dar

sequência a todos os processos e assuntos de carácter

administrativo quando não existam outras unidades

orgânicas com essa vocação, designadamente a emissão de

certidões e autenticações.

1 1 12º Ano;9ºAno 0 2

1)
Divisão de Apoio 

Administrativo

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Procedimentos conducentes à adjudicação, de empreitadas

de obras públicas, de aquisições de bens e serviços, assim

como de concessões de obras e serviços públicos pelo

Município, bem como os processos administrativos para a

realização dos diversos procedimentos, independentemente

da sua natureza, desde o seu início ou lançamento até à

respectiva adjudicação e contratação, decorrentes do regime

jurídico inserto no Código dos Contratos Públicos e demais

legislação complementar; Estabelecer com as unidades

competentes do Departamento de Gestão Financeira as

diligências para a prévia cabimentação das despesas e

demais actos de natureza financeira que se afigurem

necessários; Comunicar regularmente às unidades orgânicas

proponentes, o estado da tramitação dos procedimentos de

contratação.

1 1

Licenciatura em 

Relações Públicas; 12º 

Ano

0 2

Fiscalização de Obras, Empreitadas, Feira e Mercados,

designadamente na elaboração dos competentes autos de

notícia/participações, em articulação com o Gabinete de

Apoio Jurídico;

1 2 2 12º Ano 0 5
1 CTTR;2 Fiscais 

Municipais

(Fiscal de Obras)Fiscalizar e acompanhar todos os

trabalhos referentes à construção das redes de

distribuição de água e de saneamento. Detectar casos

irregulares de ligação à rede pública de abastecimento

de água e de saneamento. Acompanhar e fiscalizar as

obras de urbanização e loteamentos. Fiscalizar a rede

de água e de saneamento existente de forma a

detectar fugas/rupturas, com o intuito de

implementar planos de controlo de perdas nas redes

de água e de planos de detecção de infiltrações de

águas residuais urbanas, com vista ao aumento da

eficiência dos sistemas de água (redução de perdas) e

águas residuais (redução de inflitrações). Verificar e

informar o estado de conservação de acessórios das

redes que precisam de manutenção/substituição.

Fiscalizar os trabalhos realizados na via pública, por

empresas concessionárias e outras verificando e

controlando as autorizações e as licenças para

execução dos trabalhos e indicar as infra-estruturas

existentes. Inspeccionar as instalações prediais novas

e existentes a fim de verificar a sua conformidade com

as normas em vigor e projectos de especialidade.

Levantamento de prédios não ligados à rede pública

de água e saneamento. Informar e verificar o

fundamento de reclamações dos consumidores.

Informar os serviços anómalos. Obter todas as 

2 12º Ano 2 0

2 Necessidades 

Permanentes 

(Fiscais 

Municipais)

Instrução e tramitação de processos de contra-ordenação

dentro dos prazos legais, em articulação com o Gabinete de

Apoio Jurídico.

1 12º Ano 0 1

Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua

guarda e pela sua correcta utilização, procedendo, quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; Exerce

funções de atendimento ao municípe.

1 Escolaridade Obrigatória 0 1

1)

Divisão de Apoio 

Administrativo

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Proceder à limpeza no edifício dos Paços do Concelho,

gestão dos serviços do Bar e assegurar a execução de

diversos serviços correntes.

Divisão de Apoio 

Administrativo
3 Escolaridade Obrigatória 0 3

0 0 1 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 7 2 2 4 17

Exercício das competências descritas nos artºs. Nºs 9º e 23º

do Regulamento dos Serviços Municipais publicado sobre o

Aviso nº 18659/2010, de 21 de Setembro (DR 2ª Série nº 184)

1

Licenciatura 

Preferencialmente em 

Gestão; Economia; 

Engenharia de Sistemas

1 0

Estudar as medidas de organização estrutural e funcional dos serviços

municipais, em conformidade com as necessidades decorrentes dos

planos de actividades, da contínua modernização administrativa e do

desenvolvimento tecnológico; Fomentar novos modelos de gestão dos

serviços, orientados para os resultados através da reengenharia de

processos; Dar apoio a todas as iniciativas tomadas pelos restantes

serviços municipais no sentido da desburocratização e da

modernização administrativa; Elaborar estudos e projectos tendentes a

impulsionar os processos de descentralização e desconcentração de

serviços municipais e recursos a eles afectos; Assegurar a actividade

permanente de desburocratização e simplificação administrativa,

propondo medidas de racionalização de circuitos e procedimentos;

Realizar projectos de investigação e desenvolvimento que visem a

avaliação das tecnologias de comunicações adequadas para o

município; Propor a aquisição de meios adequados à melhoria da

eficiência e da produtividade dos serviçosfornecedores responsáveis

pelas mesmas;cisões e directivas dos órgãos municipais, pelos meios

adequados; Assegurar a coordenação do recenseamento eleitoral, bem

como a prossecução das responsabilidades cometidas por lei ao

Município relativas ao recenseamento eleitoral e aos actos eleitorais e

referendários; Assegurar a organização e dar sequência a todos os

processos e assuntos de carácter administrativo quando não existam

outras unidades orgânicas com essa vocação, designadamente a

emissão de certidões e autenticações.astro, bem como outros

trabalhos similares ou complementares. Possuir carta de condução de

ligeiros e Experiência profissional preferencial de 5 anos em funções

similares.

1
Licenciatura em 

Matemática
0 1 1 CTTR

Funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e

processos inerentes à respectiva licenciatura inseridos

nomeadamente nas seguinte áreas: Introdução e estudo da

informação de Sistema de informação geográfica, Análise

estatística, estudos de mercado e a criação de modelos que

permitam o estudo de sistemas complexos e a optimização

da utilização de recursos.

1
Licenciatura na área da 

Matemática 
1 0

1 Necessidade 

Permanente

1)

Subtotal

Divisão de 

Modernização 

Administrativa, 

Sistemas e 

Procedimentos

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Manter o Sistema de Informação Geográfica do concelho de

Espinho articulando com as restantes unidades orgânicas do

Município de forma a garantir, em permanência, dados

actualizados para as decisões e intervenções da

administração municipal, nomeadamente as previstas para o

cumprimento da legislação em vigor; Promover o

processamento de informação georreferenciada, dando

continuidade ao apoio na elaboração dos planos municipais

de ordenamento do território; Promover a elaboração e

manter actualizada a cartografia digital e temática necessária

ao apoio das funções de gestão do Município; Assegurar a

validação da cartografia digital do concelho de modo a poder

integrar na sua base os diferentes estudos, projectos e planos

urbanísticos necessários ao funcionamento das outras

unidades orgânicas; Articular todos os planos, estudos e

projectos municipais nos domínios do ordenamento do

território e urbanismo, das infra-estruturas e dos

equipamentos, bem como as intenções de intervenção

territorial dos diversos serviços os quais serão

obrigatoriamente incorporados no SIG para apoio às

deliberações e decisões de gestão municipal; Coordenar

gradualmente, junto de cada serviço, competências de

utilizador em ambiente SIG que funcionarão na dependência

técnica e hierárquica dos respectivos dirigentes, sem prejuízo

da gestão centralizada do SIG municipal, designadamente ao

nível da definição das estruturas de dados, da validação,

acesso e segurança da informação e dos procedimentos de

exploração.

2 1 Licenciatura; 12º Ano 0 3

Colaborar com os serviços responsáveis na elaboração de

planos de formação em articulação com a Divisão de

Recursos Humanos nos domínios da utilização de meios

informáticos e novas tecnologias; Promover as acções

necessárias de preparação da informação georreferenciada

para disponibilizar publicamente na página da Internet do

Município; Assegurar a concepção, administração,

manutenção e adequada exploração dos sistemas

informáticos centrais, redes de comunicações, sites e bases

de dados instalados, incluindo os respectivos sistemas de

protecção, segurança e controlo de acesso da sua

responsabilidade directa ou atribuídos à exploração de

outras entidades; Conceber e aplicar uma política de

segurança de protecção de dados; Assegurar a integração e

gestão dos sistemas municipais de comunicações,

compreendendo as redes de voz e dados, rede fixa, rede

móvel, via rádio e sistemas de vigilância; Garantir o bom

funcionamento das aplicações informáticas existentes e a

adquirir, estabelecendo pontos de contacto com os

fornecedores responsáveis pelas mesmas;

1 2

Licenciatura em 

Matemáticas Aplicadas; 

12º Ano

1 2

1 Necessidade 

Permanente;1 

Coordenador 

Técnico de 

Informática; 1 

Técnico de 

Informática

0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6

1 1 2 0 5 7 0 2 1 14 0 0 0 1 0 7 2 4 11 36

1)

Subtotal

TOTAL

Divisão de 

Modernização 

Administrativa, 

Sistemas e 

Procedimentos

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Dirigir os serviços compreendidos no respectivo

departamento, definindo objectivos de actuação do

mesmo, tendo em conta os planos gerais

estabelecidos, as actividades cometidas ao

departamento e a regulamentação interna. 

Departamento de 

Gestão Urbanística e 

Equipamentos 

Municipais

1 1
Licenciatura em 

Engenharia Civil
1 1

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Proceder à gestão do processo de urbanização do

território municipal a jusante dos processos de

planeamento, integrando as componentes de

apreciação, licenciamento e gestão dos processos de

obras particulares e a funcionalidade, imagem e

utilização do espaço urbano

1 4 7 1

Licenciatura em 

Engenharia 

Civil;Licenciatura em 

Arquitectura;12º Ano; 

Escolaridade Obrigatória

1 12

1 CTTR; 1 

Necessidade 

Necessidade 

Permanente 

(Engenharia 

Civil)

Dirigir e organizar as actividades da divisão, de acordo

com o plano de acção definido, proceder à avaliação

dos resultados alcançados e elaborar os relatórios de

actividade. Garantir a gestão do processo de

urbanização do território municipal a jusante dos

processos de planeamento, integrando as

componentes de apreciação, licenciamento e gestão

dos processos de obras particulares e a

funcionalidade, imagem e utilização do espaço

urbano.

1

Licenciatura em 

Arquitectura ou 

Engenharia Civil

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Apreciar os pedidos relativos a operações urbanísticas,

abrangidas pelo regime jurídico de urbanização e

edificação, sujeitos a controlo prévio nos termos da

lei. Apreciar pedidos de licenciamento que se refiram

à utilização do espaço público, e/ou sua imagem e

funcionalidade. 

1
Licenciatura 

Arquitectura
1 0

1 Necessidade 

Permanente

0 0 1 0 2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 3 12

Proceder à gestão e manutenção dos das infra-

estruturas, edifícios e equipamentos Municipais.

Realizar o estudo, preparação, execução e avaliação

das decisões a tomar pelos orgãos competentes e

apresentar um plano de obras a realizar em cada ano,

ou conjunto de anos, com vista à previsão e inclusão

das mesmas no Plano Plurianual de Investimentos.

Garantir a qualidade de vida urbana nos

empreendimentos promovidos pela Divisão. Elaborar

protocolos com entidades públicas, particulares ou

cooperativas, na conservação e recuperação do

património arquitectónico e arqueológico

Divisão de 

Manutenção de 

Equipamentos 

Municipais

1 1
Licenciatura em 

Arquitectura
1 1

Competências/Actividades Unidade Orgânica

Subtotal

Divisão de Obras 

Particulares e 

Licenciamentos

Subtotal

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

1)

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 2
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Competências/Actividades Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições

Elaborar relatórios sobre o parque de infra-estruturas,

edifícios e equipamentos municipais, o seu estado,

necessidades e propostas de melhorias e ou

alterações. Proceder ao levantamentos das

necessidades de obras, trabalhos, equipamentos e

infra-estruturas necessários para a prossecução das

atribuições municipais. Apoio à apreciação e execução

de projectos, levantamento de necessidades de obras,

trabalhos, equipamentos e infra-estruturas.

Divisão de 

Manutenção de 

Equipamentos 

Municipais

1
Licenciatura em 

Arquitectura
1 0

1 Necessidade 

Permanente

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Programar, realizar e acompanhar a execução de

projectos de infraestruturas, edificios e equipamentos

municipais, de infra-estruturas urbanas e outras áreas

de espaços público (Engenharia e Arquitectura).

Elaborar estudos de desenho urbano e de desenho do

espaço público. Fiscalizar, ou acompanhar a

fiscalização por entidades externas, de todas as

empreitadas municipais designadamente no que

respeita ao cumprimento do projecto, especificações

do caderno de encargos, qualidade e prazos de

execução, através da definição e implementação de

metodologias de controlo de execução de obra.

1 1 1 2 1

Licenciatura em 

Engenharia Civil; 12º 

Ano; Escolaridade 

Obrigatória

1 5

Assegurar a coordenação e fiscalização das actividades 

dos operadores públicos ou privados que intervenham

ou ocupem o espaço público e fiscalizar, ou

acompanhar a fiscalização por entidades externas, de

todas as empreitadas municipais designadamente no

que respeita ao cumprimento do projecto,

especificações do caderno de encargos, qualidade e

prazos de execução.

1
Licenciatura em 

Engenharia Civil
1 0

1 Necessidade 

Permanente

Elaborar proposta de intervenção anual na Rede de

iluminação pública do concelho tendo em

consideração a melhoria da eficiência energética,

actualizar o cadastro da rede de iluminação pública

em estreita colaboração com a edp, e proceder ao

acompanhamento das intervenções efectuadas nas

redes electricas e e de telecomunicações do concelho.

1

Licenciatura em 

Engenharia 

Electrotécnica - Ramo 

Sistemas Eléctricos de 

Energia e Mestrado em 

Engenharia 

Electrotécnica - Ramo 

Sistemas Eléctricos de 

Energia

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Proceder à realização de todos os trabalhos de

desenho refentes aos projectos elaborados pela

divisão. Efectuar medições e orçamentos. 

1

12º Ano; Curso 

Profissional Nível III 

Medidor/Orçamentista

1 0
1 Necessidade 

Permanente

0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5

1 1 3 2 5 5 0 0 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 10 19TOTAL

Subtotal

Subtotal

Divisão de Obras 

Municipais

1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Garantir as ligações e fiscalizar as instalações

particulares na vertente da água e esgotos; Efectuar

trabalhos de execução e conservação de ramais de

ligação da rede de saneamento básico e ou rede de

abastecimento de água; Assegurar o planeamento,

implementação e gestão dos sistemas de

abastecimento de água e saneamento básico; Gerir as

ocupações do subsolo com as infra -estruturas de

utilidade pública, mantendo permanentemente

actualizado o cadastro da rede de gás; Apreciar,

licenciar e fiscalizar todas as intervenções no solo e ou

subsolo efectuadas por entidades públicas ou no

âmbito de operações urbanísticas; Supervisionar os

equipamentos electromecânicos do Município;

Assegurar a realização periódica de análises de água

de abastecimento público, assim como efectuar o

tratamento necessário para a manter com a qualidade

de acordo com o previsto na legislação em vigor;

Apreciar, informar e fiscalizar os projectos de

construção, reconstrução e ampliação de loteamentos

e obras particulares relativos às redes de águas e

saneamentos; Garantir a operacionalidade dos

sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais,

promover estudos de ampliação e assegurar a sua

execução; Zelar pela manutenção dos sistemas de

saneamento básico e pelo adequado funcionamento

dos seus órgãos e em especial as instalações e

equipamentos electromecânicos;

1 1
Licenciatura em 

Engenharia Civil 
1 1

Acompanhar as intervenções de entidades externas

no âmbito da sua área de intervenção; Colaborar com

a Divisão de Obras Municipais na

elaboração/execução dos projectos e empreitadas

específicos da divisão; Colaborar na elaboração dos

cadastros dos sistemas de distribuição de água,

saneamento e sistemas de drenagem de águas

pluviais, em cumprimento das disposições legais em

vigor; Analisar criteriosamente as propostas de erros e

omissões de projecto e de trabalhos a mais e a menos,

nos termos da lei da contratação pública, de

procedimentos concursais sobre matérias da sua

competência;

1
Licenciatura em 

Engenharia Civil
0 1

1) Divisão de Águas e 

Saneamento

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Verificar o bom funcionamento do equipamento

electromecânico. Proceder sempre que necessário às

correcções que as normas técnicas aconselhem.

Acompanhar o procedimento no tratamento das

estações elevatórias e informar o superior hierárquico

das anomalias verificadas. Avaliar os trabalhos de

montagem e manutenção dos equipamentos.

Acompanhar as equipas exteriores de montagem,

dando os seu "input" técnico no que respeita às

componentes hidráulica e eléctrica. Actuar ao nível de

monitorização das estações elevatórias. Efectuar

operações de manutenção e conservação nas

estações elevatórias. Executar, sempre quer +possível

os arranjos do equipamento electromecânico, as

instalações eléctricas, automação e instrumentação.

Avaliar os orçamentos de reparações dos

equipamentos das estações elevatórias. Possuir carta

de condução de ligeiros.

1

Licenciatura Engenharia 

Electromecânica/Mecân

ica

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Coordenador Técnico 1 12º Ano 0 1

Coordenação dos trabalhos de Abastecimento de água
1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Coordenação dos trabalhos de Saneamento
1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Administrativos 3 12º Ano 0 3

Procede diáriamente à leitura e registo dos

contadores particulares existem no Munícipio e

posterior registo dos dados no serviços competentes.

4 Escolaridade Obrigatória 0 4

Funções de natureza executiva de carácter manual ou

mecânica indispensáveis ao funcionamento do

serviço, nomeadamente executar trabalhos de

manutenção e instalação de redes de distribuição de

água e respectivos ramais de ligação, assentamento

de tubagens e acessórios, instalação e remoção de

contadores, bem como outros trabalhos similares ou

complementares. Possuir carta de condução de

ligeiros

3 8 Escolaridade Obrigatória 3 8
3 Necessidades 

Permanentes

Executa tarefas de desobstrução, limpeza de

colectores e caixas de visita, utilizando ferramentas

adequadas, bem como outros trabalhos similares ou

complementares.

3 6 Escolaridade Obrigatória 3 6
3 Necessidades 

Permanentes

Opera e vigia o funcionamento dos equipamentos das

instalações de bombagem e elevação de água ou

esgotos, procedendo á sua reparação quando

necessário utilizando ferramentas manuais ou

mecânicas.

3 Escolaridade Obrigatória 0 3

Divisão de Águas e 

Saneamento
1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Efectuar levantamentos e revestimentos maciços de

alvenaria; assentar manilhas, azulejos e ladrilhos e

aplicar camadas de argamassas de gesso em

superficies de edificações; executar algumas tarefas

fundamentais de pedreiro; executar caixas de visita,

bem como outros trabalhos similares ou

complementares. Possuir carta de condução de

ligeiros.

1 1 Escolaridade Obrigatória 1 1
1 Necessidade 

Permanente

Reveste e repara pavimentos, assentando

paralelepípedos ou outros cubos de pedra, utilizando

ferramentas manuais ou mecânicas

2 Escolaridade Obrigatória 0 2

Fiscalizar e acompanhar todos os trabalhos referentes

à construção das redes de distribuição de água e de

saneamento. Detectar casos irregulares de ligação à

rede pública de abastecimento de água e de

saneamento. Acompanhar e fiscalizar as obras de

urbanização e loteamentos. Fiscalizar a rede de água e

de saneamento existente de forma a detectar

fugas/rupturas, com o intuito de implementar planos

de controlo de perdas nas redes de água e de planos

de detecção de infiltrações de águas residuais

urbanas, com vista ao aumento da eficiência dos

sistemas de água (redução de perdas) e águas

residuais (redução de inflitrações). Verificar e informar

o estado de conservação de acessórios das redes que

precisam de manutenção/substituição. Fiscalizar os

trabalhos realizados na via pública, por empresas

concessionárias e outras verificando e controlando as

autorizações e as licenças para execução dos

trabalhos e indicar as infra-estruturas existentes.

Inspeccionar as instalações prediais novas e existentes

a fim de verifços os quais serão obrigatoriamente

incorporados no SIG para apoio às deliberações e

decisões de gestão municipal; Coordenar

gradualmente, junto de cada serviço, competências de

utilizador em ambiente SIG que funcionarão na

dependência técnica e hierárquica dos respectivos 

2 12º Ano 2 0
2 Necessidades 

Permanentes

0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 0 0 0 2 7 24 0 0 11 32

Gestão Divisão
1 1

Licenciatura em 

Engenharia Civil
1 1

Gerir o canil municipal; Assegurar o serviço médico -

veterinário em todas as suas vertentes; 1
Licenciatura em 

Medicina Veterinária
0 1

Divisão de Águas e 

Saneamento

1)

Divisão Ambiente e 

RSU

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de

estudo, concepção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes à respectiva

licenciatura, inseridas, nomeadamente, nos seguintes

domínios de actividade: Análise, estudos e emissão de

pareceres, numa perspectiva macroscópica,

sistemática, integrada nos assuntos que lhe são

submetidos, para tratamento à luz das ciências do

ambiente; Elaboração de propostas fundamentadas

de solução de problemas concretos na área

ambiental; Preparação, elaboração e

acompanhamento de projectos ambientais;

Participação, com eventual coordenação, em equipas

interdisciplinares compostas por técnicos superiores

ou outros; Intervenção no diálogo privilegiado com

outros ramos de especialidades para a prossecução de

objectivos com conteúdo pluridisciplinar.

1

Licenciatura em 

Engenharia do 

Ambiente 

1 0
1 Necessidade 

Permanente

Executar as tarefas inerentes à recepção e distribuição

dos requerimentos, correspondências e outros

documentos relativos à divisão; Atender o público nos

assuntos relativos às suas atribuições e encaminhá-lo

para os serviços adequados quando for caso disso;

Minutar e dactilografar o expediente da divisão;

Colaborar na elaboração de propostas de instruções,

ordens de serviço, despachos, posturas e

regulamentos necessários ao exercício das actividades

da divisão; Executar tarefas que no âmbito das suas

atribuições lhe sejam superiormente solicitadas.

2 12º Ano 0 2

Remoção dos resíduos sólidos urbanos; Transporte

dos resíduos a destino final (Lipor I e Lipor II); Limpeza

de terrenos, silvados e valetas; Corte da vegetação

que cresce nas bermas, valetas, banquetas e taludes,

de modo a facilitar a conservação e melhorar as

condições de drenagem e visibilidade; Remoção de

montureiras de entulhos ou lixo, situadas nas bermas;

Remoção de cartazes e limpeza de inscrições murais;

Gestão, incluindo a manutenção e lavagem dos

equipamentos de deposição de resíduos (contentores,

papeleiras, etc); Captura de cães; Operações de

desratização; Recolha dos resíduos valorizáveis; Apoio

a actividades de carácter cultural e social promovidas

pela autarquia; Apoio aos mais variados serviços

Camarários, instituições de carácter cultural, social, de

ensino, etc.

6 25 Escolaridade Obrigatória 6 25
6 Necessidades 

Permanentes

Divisão Ambiente e 

RSU
1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Limpeza dos espaços públicos do concelho de Espinho,

à excepção dos espaços verdes; Varredura da Zona

Urbana da cidade, recolha dos resíduos da mesma e

transporte a destino final; Lavagem periódica de

alguns arruamentos; Limpeza e desobstrução de

colectores, bocas de lobo, grelhas, sargetas e

sumidouros municipais; Limpeza em caixas de grelha e

de águas pluviais; Limpeza da fonte luminosa;

Varredura e recolha de lixos de mercados, Feiras,

Cemitérios, Piscinas, Jardins, Parques e Zonas de

Lazer; Limpeza de praias; Limpeza de cursos de água,

nomeadamente o rio Mocho, ribeira de Silvalde

(marinha) e Ribeira de Paramos.

6 23 Escolaridade Obrigatória 6 23
6 Necessidades 

Permanentes

Limpeza Sanitários Públicos
6 Escolaridade Obrigatória 0 6

Manutenção canil/apoio veterinário municipal
1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Limpeza gabinetes/armazém
2 Escolaridade Obrigatória 0 2

Executar as tarefas inerentes à recepção e distribuição

dos requerimentos, correspondências e outros

documentos relativos à divisão; Atender o público nos

assuntos relativos às suas atribuições e encaminhá-lo

para os serviços adequados quando for caso disso;

Minutar e dactilografar o expediente da divisão;

Colaborar na elaboração de propostas de instruções,

ordens de serviço, despachos, posturas e

regulamentos necessários ao exercício das actividades

da divisão; Executar tarefas que no âmbito das suas

atribuições lhe sejam superiormente solicitadas.

2 12º Ano 0 2

Limpeza e Manutenção mercados e feiras
2 Escolaridade Obrigatória 0 2

Coordenação dos trabalhos de Parques e Jardins
1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Plantação de árvores de alinhamento em diversos

arruamentos e espaços verdes; Manutenção viveiro

municipal; Execução de novos jardins e alterações a

jardins existentes; Manutenção dos jardins públicos,

do Parque escolar do concelho, e instituições de

carácter social; Corte de relvados e manutenção dos

espaços verdes municipais; Poda das árvores

existentes nos espaços verdes e arruamentos;

Construção e Manutenção dos sistemas de rega;

6 19 Escolaridade Obrigatória 6 19
6 Necessidades 

Permanentes

Coveiro
1 Escolaridade Obrigatória 0 1

0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 18 79 0 0 20 86

Exercício das competências descritas nos artºs. Nºs 9º e 32º

do Regulamento dos Serviços Municipais publicado sobre o

Aviso nº 18659/2010, de 21 de Setembro (DR 2ª Série nº 184)

1 1 0

Divisão de Ambiente 

e RSU

Subtotal

1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

 

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Coordenação de equipa de electricistas do município 1

Licenciatura em 

Engenharia 

Electrotécnica - Ramo 

Sistemas Eléctricos de 

Energia e Mestrado em 

Engenharia 

Electrotécnica - Ramo 

Sistemas Eléctricos de 

Energia

0 1 1 CTTR

Funções de Chefia de Pessoal da carreira de Assistente

Operacional. Coordenação geral de todas as tarefas

realizadas pelo pessoal afecto aos sectores de

actividade que estão sob a sua supervisão. 

2 Escolaridade Obrigatória 0 2

Calceteiros - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

8 Escolaridade Obrigatória 0 8

Canalizadores - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

2 1 Escolaridade Obrigatória 2 1
2 Necessidades 

Permanentes

Carpinteiros - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos 

2 3 Escolaridade Obrigatória 2 3
2 Necessidades 

Permanentes

1)

Divisão de 

Intervenção por 

Administração 

Directa

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

 

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Electricistas - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos 

2 2 Escolaridade Obrigatória 2 2
2 Necessidades 

Permanentes

Pedreiros - Funções de natureza executiva, de caracter

manual ou mecânico, enquadradas em directivas

gerais bem definidas e com graus de complexidade

variáveis; tarefas de apouio elementares

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e

serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos 

1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Serralheiros - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

2 4 Escolaridade Obrigatória 2 4
2 Necessidades 

Permanentes

Trolhas - Funções de natureza executiva, de caracter

manual ou mecânico, enquadradas em directivas

gerais bem definidas e com graus de complexidade

variáveis; tarefas de apouio elementares

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e

serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

5 8 Escolaridade Obrigatória 5 8
5 Necessidades 

Permanentes

Asfaltadores - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

4 Escolaridade Obrigatória 0 4

1)

Divisão de 

Intervenção por 

Administração 

Directa

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

 

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho

Cargos/Carreiras/Categorias
Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Atribuições Competências/Actividades Unidade Orgânica

Pintores - Funções de natureza executiva, de caracter

manual ou mecânico, enquadradas em directivas

gerais bem definidas e com graus de complexidade

variáveis; tarefas de apouio elementares

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e

serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

3 5 Escolaridade Obrigatória 3 5
3 Necessidades 

Permanentes

Cantoneiros - Funções de natureza executiva, de

caracter manual ou mecânico, enquadradas em

directivas gerais bem definidas e com graus de

complexidade variáveis; tarefas de apouio

elementares indispensáveis ao funcionamento dos

órgãos e serviços, podendo comportar esforço fisico;

responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda

e pela sua correcta utilização, procedendo quando

necessário, à manutenção e reparação dos mesmos

4 Escolaridade Obrigatória 0 4

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 16 40 0 0 17 43

Exercício das competências descritas nos artºs. Nºs 9º e 33º

do Regulamento dos Serviços Municipais publicado sobre o

Aviso nº 18659/2010, de 21 de Setembro (DR 2ª Série nº 184)

1

Licenciatura 

preferenciamente em 

Engenharia Civil (Ramo 

Vias)

1 0

Gestão da Frota automóvel e do pessoal afecto;

Programação atempada das revisões e necessidades

das frotas; Gestão da sinalização actual e adequação

dos sistemas de semaforização; Realização de estudos

e fluxos de trânsito

1
Licenciatura em 

Engenharia Civil
0 1

Condução de viaturas ligeiras, pesadas, transportes

colectivos bem como de carga, de passageiros e

máquinas ou veículos especiais, procedendo ao

transporte de pessoas, materiais e mercadorias de

acordo com as necessidades dos serviços municipais;

1 37 Escolaridade Obrigatória 0 38

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 0 0 1 39

0 0 4 2 2 4 0 1 2 7 0 0 0 6 41 180 0 0 49 200TOTAL

1)

Divisão de 

Intervenção por 

Administração 

Directa

Subtotal

Divisão de 

Mobilidade,Acessibil

idade e Trânsito

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo.
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Elaborar e executar projectos de animação cultural, a

fim de oferecer uma programação heterógénea,

promovendo também, por esta via, turisticamente o

concelho; Propor projectos no domínio da

criatividade, interpretação artística, bem como gerir

os prémios e concursos municipais que lhe forem

afectos;Emitir parecer e apoiar pedidos de

intervenção em espaços culturais;Avaliar o interesse

do Munícipio na aceitação de doações, heranças e

legados, no âmbito da sua competência;Promover e

incentivar a criação e difusão da cultura nas suas

variadas manifestações, de acordo com programas

específicos, valorizando os espaços e equipamentos

disponíveis;Coordenar as acções de planeamento e

avaliação no âmbito da divisão da cultura,

nomeadamente, no que se refere a propostas de

orçamento e plano de actividades, de relatórios de

actividades e outras formas de avaliação;Dinamizar e

porgramar a actividade cultural do municipio, em

articulação com o Gabinete de Comunicação,

Promoção Turistica e Eventos;Promover o apoio

financeiro, técnico ou material possível a associações,

colectividades de cultura e recreio, estabelecimentos

de ensino e outras entidades públicas ou privadas que

não visem fins politico-partidários, no

desenvolvimento de actividades culturais, recreativas 

1 1
Licenciatura em Gestão 

das Artes na Cultura
1 1

Conceber e planear serviços e Sistemas de

informação;Estabelecer e aplicar critérios de

organização e funcionamento de serviços;Definir

procedimentos de recuperação e exploração de

informação;apoiar e orientar o utilizador dos

serviços;Promover acções de difusão afim de tornar

acessíveis as fontes de informação primária,

secundária e terciária;Coordenar e supervisionar os

recursos humanos e materiais necessários às

actividades a desenvolver e proceder à avaliação dos

resultados; Seleccionar, classificar e indexar

documentos sob a forma textual, sonora, visual ou

outra, desenvolvendo e adaptando sistemas de

tratamento automático ou manual, de acordo com as

necessidades específicas dos utilizadores.

1
Licenciatura em 

Psicologia
0 1

Funções de chefia técnica e administrativa em uma

subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos

resultados é responsável. Realização das actividades

de programação e organização do trabalho do pessoal

que coordena, segundo orientações e directivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica

e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e

responsabilidade.

1

Licenciatura em 

Engenharia Multimédia 

ramo Informática 

0 1

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições

Divisão de Promoção 

Cultural e Biblioteca

1)

Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 11



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Participar na execução de projectos de animação

cultural e do domínio artes da criatividade,

nomeadamente: organização e execução de

exposições, festivais e outros eventos;Executar todas

as tarefas de âmbito administrativo e logístico

necessárias à realização de todas as actividades da sub-

unidade orgânica - Promoção Cultural;Comunicar com

todos os serviços da Câmara Municipal com vista ao

bom êxito das iniciativas;Organizar processos e gerir o

arquivo de todos os documentos escritos e ou visuais

(ofícios, fax's, informações, flier's, bilhetes,

regulamentos, etc..) produziods por e para a Divisão;

Apoiar os agentes culturais locais nos projectos que

desenvolvem em parceria com a Câmara Municipal de

Espinho.

3 12º Ano 0 3

Assistentes técnicos com formação na área da

Biblioteca, incumbe genericamente, utilizando

sistemas manuais ou automatizados, realizar tarefas

como aquisição, registo, catalogação, cotação,

armazenamento de espécies documentais, gestão de

catálogos, serviços de atendimento, de empréstimo e

pesquisa bibliográfica, assim como a preparação de

instrumentos de difusão, aplicando normas de

funcionamento de Bibliotecas e serviços

dedocumentação, de acordo com métodos e

procedimentos previamente estabelecidos.

7

12º Ano e Curso Técnico 

Profissional de BAD; 12º 

Ano 

0 7

Funções de natureza executiva e de carácter manual

ou mecânico enquadradas em directivas gerais bem

definidas e com graus de complexidade variáveis;

Execução de tarefas de apoio elementares,

indispensáveis ao funcionamento dos orgãos e

serviços, podendo comportar esforço

físico;Responsabilidade pelos equipamentos sobre a

sua guarda e pela sua correcta utilização, procedendo,

quando necessário à manutenção e reparação dos

mesmos.

5

Escolaridade 

Obrigatória, 9º Ano;12º 

Ano

0 5

colaborar na elaboração e concretização de projectos

no âmbito artístico cultural com agentes culturais

locais e outros;Propôr e gerir actividades de âmbito

artístico e cultural dirigidas aos diferentes escalões

étarios;Promover e orientar workshops em várias

áreas artísticas, dirigidas a professores, educadores e

população em geral;Propor e organizar exposições e

outros eventos de artes plásticas, pintura, escultura,

vídeoarte, performance, etc, nos diversos espaços

culturais da Câmara Municipal de Espinho e em

espaços públicos;Elaborar e gerir projectos, de âmbito

artístico, dirigidos às escolas dos diferentes graus de

ensino.

1
Licenciatura em Artes 

Plásticas
1 0

1 Necessidade 

Permanente

Divisão de Promoção 

Cultural e Biblioteca

Divisão de Promoção 

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Conceber e planear serviços e Sistemas de

informação;Estabelecer e aplicar critérios de

organização e funcionamento de serviços;Definir

procedimentos de recuperação e exploração de

informação; apoiar e orientar o utilizador dos serviços;

Promover acções de difusão afim de tornar acessíveis

as fontes de informação primária, secundária e

terciária;Coordenar e supervisionar os recursos

humanos e materiais necessários às actividades a

desenvolver e proceder à avaliação dos

resultados;Seleccionar, classificar e indexar

documentos sob a forma textual, sonora, visual ou

outra, desenvolvendo e adaptando sistemas de

tratamento automático ou manual, de acordo com as

necessidades específicas dos utilizadores.

1
Licenciatura em Ciências 

Documentais
1 0

1 Necessidade 

Permanente

O exercício da actividade de técnico de animação

sociocultural insere-se no quadro das competências

atribuídas aos organismos da administração central,

regional e local ou outras instituições publicas ou

privadas e compreende um conjunto de funções,

podendo estas ser superiormente enquadradas ou da

responsabilidade directa do técnico de animação

sociocultural, visando a intervenção numa

comunidade ou grupo através do desenvolvimento de

programas e projectos de animação sociocultural,

recorrendo para isso a técnicas e instrumentos

adequados. Pela sua formação o técnico de animação

sociocultural possui técnicas de observação e

diagnóstico da realidade em que intervém, de forma a

definir mais adequadamente os programas e os

projectos a desenvolver. Este técnico é capaz de

coordenar programas e projectos de animação,

articulando o trabalho de forma activa e integrada

com as diversas áreas de intervenção e os diferentes

agentes.

1
Licenciatura em 

Animação Cultural
1 0

1 Necessidade 

Permanente

1)

1)

Divisão de Promoção 

Cultural e Biblioteca

Divisão de Promoção 

Cultural e Biblioteca

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Conceber e planear serviços e Sistemas de

informação;Estabelecer e aplicar critérios de

organização e funcionamento de serviços;Definir

procedimentos de recuperação e exploração de

informação;apoiar e orientar o utilizador dos

serviços;Promover acções de difusão afim de tornar

acessíveis as fontes de informação primária,

secundária e terciária;Coordenar e supervisionar os

recursos humanos e materiais necessários às

actividades a desenvolver e proceder à avaliação dos

resultados; Seleccionar, classificar e indexar

documentos sob a forma textual, sonora, visual ou

outra, desenvolvendo e adaptando sistemas de

tratamento automático ou manual, de acordo com as

necessidades específicas dos utilizadores.. Serviço de

Apoio e desenvolvimento às Bibliotecas Escolares

1

Licenciatura ou Pós-

Graduação em Ciências 

Documentais

1 0
1 Necessidade 

Permanente

a) Participar na execução de projectos de animação

cultural e do domínio das artes, da criatividade,

nomeadamente: organização e execução de

exposições, festivais e outros eventos; b) Executar

todas as tarefas de âmbito administrativo e logístico

necessárias à realização de todas as actividades da sub-

unidade orgânica - Promoção Cultural; c) Comunicar

com todos os serviços da Câmara Municipal com vista

ao bom êxito das iniciativas; d) Organizar processos e

gerir o arquivo de todos os documentos escritos e ou

visuais (ofícios, fax's, informações, flier's, bilhetes,

regulamentos, etc..) produziods por e para a Divisão;

e) Apoiar os agentes culturais locais nos projectos que

desenvolvem em parceria com a Câmara Municipal de

Espinho.

2 2 0
2 Necessidades 

Permanentes

Assistentes técnicos com formação na área da

Biblioteca, incumbe genericamente, utilizando

sistemas manuais ou automatizados, realizar tarefas

como aquisição, registo, catalogação, cotação,

armazenamento de espécies documentais, gestão de

catálogos, serviços de atendimento, de empréstimo e

pesquisa bibliográfica, assim como a preparação de

instrumentos de difusão, aplicando normas de

funcionamento de Bibliotecas e serviços

dedocumentação, de acordo com métodos e

procedimentos previamente estabelecidos.

6 12º Ano 6 0
6 Necessidades 

Permanentes

0 0 1 1 4 1 0 1 8 10 0 0 0 0 0 5 0 0 13 18

Divisão de Promoção 

Cultural e Biblioteca

1)

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Assegurar a Direcção dos recursos humanos da

divisão; Dirigir e organizar as actividades da

divisão; Assegurar a execução das deliberações

da Câmara Municipal; Elaborar ou visar

pareceres e informações sobre assuntos do

âmbito da Divisão; Elaborar relatórios de

actividades; Investigação no âmbito do

património histórico e museológico;

Coordenação de estágios de alunos dos cursos

secundário e superior; Orientação de estágios de

cursos de mestrado e participação como júri em

provas de avaliação; Colaboração na elaboração

do Plano de Actividades da Divisão.

Divisão do 

Património 

Museológico e 

Arquivo

1 1 Licenciatura em História 1 1

Programação museologica da Estação

Arqueológica do Castro de Ovil; Elaboração da

carta arqueológica do concelho; Trabalhos de

escavação e conservação na Estação

Arqueológica do Castro de Ovil; Coordenação e

Execução do Serviço educativo do Museu

Municipal e Estação Arqueológica do Castro de

Ovil; Montagem de exposições; Serviço de

eventos do Forum de Arte e Cultura; Visitas

guiadas; Serviço de inventariação, conservação,

e restauro do Museu Municipal; Serviço de

design e composição digital; Serviço de

investigação na área do património histórico;

Elaboração de textos para exposições, Serviço de

recepção.

3 Licenciatura 0 3

Serviço de recepção; Coordenação e Execução

do Serviço educativo do Museu e Arquivo

Municipal; Organização das actividades do

Arquivo Municipal; Coordenação do serviço do

Arquivo Municipal; Gestão do Programa GISA;

Colaboração na elaboração do Plano de

Actividades da Divisão, Coordenação do Serviço

Educativo do Arquivo.

3 2

Licenciatura em Gestão 

do Património; 

Licenciatura em 

Animação Sócio 

Cultural; Licenciatura 

em Arquivo

3 2

2CTTR;3 

Necessidades 

Permanentes

Coordenação do serviço administrativo da

Divisão; Serviço de investigação na área do

património histórico; Elaboração de textos para

exposições; Colaboração na elaboração do Plano

de Actividades; Apoio a eventos do Forum de

Arte e Cultura de Espinho; Serviço de recepção.

1 12º Ano 0 1

Colaboração na elaboração do Plano de

Actividades; Apoio a eventos do Forum de Arte e

Cultura de Espinho; Serviço de recepção;

Coordenação do serviço de vigilância e

guardaria; Montagem de exposições; Serviço de

vigilância.

1 12º Ano 0 1

Divisão do 

Património 

Museológico e 

Arquivo

1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Trabalhos de escavação na Estação Arqueológica

do Castro de Ovil; Limpeza e manutenção da

Estação Arqueológica do Castro de Ovil;

Inventariação, conservação e restauro de

materiais arqueológicos; Montagem e

desmontagem de exposições; Serviço de

restauro do Museu Municipal; Elaboração de

materiais didácticos para o serviço educativo;

Serviço de recepção; Serviço de eventos do

Forum de Arte e Cultura; Inserção de dados no

programa GISA.

2 12º Ano 0 2

Apoio ao serviço de recepção; Serviço de

Vigilância do Forum de Arte e Cultura.
1 1 12º Ano 1 1

1 Necessidade 

Permanente

Verificação do preenchimento das guias de

remessa; Apoio documental a

estudantes/investigadores; Pesquisa e

fornecimento de legislação aos vários

departamentos; Contagens de tempo de serviço

de funcionários para efeitos de aposentação;

Higienização e restauro de documentação;

Pesquisa de documentação para vários serviços;

Verificação da documentação a eliminar;

Incorporação de documentação das divisões da

C.M.E.; Serviço de atendimento do Arquivo

Municipal; Arquivo de documentação corrente;

Serviço de recepção.

1 12º Ano 0 1

Serviço de limpeza do Museu e do Forum de

Arte e Cultura; Apoio ao serviço de guardaria;

Apoio ao serviço de eventos do Museu e do

Forum.

1 Escolaridade Obrigatória 0 1

Apoio ao serviço de eventos do Museu e do

Forum; Serviço de Vigilância e Guardaria; Apoio

ao serviço de recepção.

2 Escolaridade Obrigatória 0 2

Serviço de recepção; Incorporação de

documentação das divisões da C.M.E.; Serviço de

atendimento do Arquivo Municipal; Conferência

da documentação e seu acondicionamento;

Higienização e restauro de documentação;

Contagens de tempo de serviço de funcionários

para efeitos de aposentação; Apoio documental

a estudantes/investigadores; Pesquisa e

fornecimento de legislação aos vários

departamentos; Registo de entradas e saídas das

requisições de documentação na base de dados.

1 Escolaridade Obrigatória 0 1

0 0 1 1 3 5 0 2 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 5 16

Divisão do 

Património 

Museológico e 

Arquivo
1)

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 6 de 11



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Acompanhar a execução da rede de instalações e

equipamentos para a prática de actividades físicas,

desportivas e recreativas de interesse municipal; Conceber,

propor e implementar projectos de dinamização desportiva,

para todos os escalões etários da população; Desenvolver e

apoiar projectos que induzam o cidadão à prática de uma

actividade fisica regular, numa perspectiva de melhoria da

saúde, bem estar e qualidade de vida; Incentivar e apoiar o

associativismo desportivo, nas suas diversas formas, com

ênfase na formação desportiva de base e nos segmentos

especiais;Gerir as infra-estruturas e equipamentos

municipais, destinados à prática da actividade física e

desportiva, lúdica e de lazer, cuja gestão não esteja

acometida a outras entidades; Apoiar e promover actuações

que visem o desenvolvimento de competências pessoais,

sociais e pedagógicas, impulsionando acções de formação

que, nomeadamente, promovem os valores do espírito

desportivo; Fomentar a organização de eventos desportivos

de interesse municipal; Colaborar com as colectividades

desportivas do Concelho na implementação de projectos de

dinamização desportiva em articulação com o Gabinete de

Apoio as Colectividades; Elaborar, executar e fazer cumprir

as obrigações decorrentes de contratos-programa, contratos

de desenvolvimento desportivo e acordos de colaboração,

celebrados com as entidades desportivas do Concelho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 1

Licenciatura em  

Educação Física e 

Desporto

1 1

Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência

os objectivos do serviço e as tarefas e que lhe são

solicitadas; Capacidade para programar, organizar e

controlar a sua actividade e projectos variados,

definindo objectivos, estabelecendo prazos e

determinando prioridades; Conjunto de saberes,

informação técnica e experiência profissional,

essenciais ao adequado desempenho das funções;

Capacidade de actuar de modo independente e

proactivo no seu dia a dia profissional, de tomar

iniciativas face a problemas e empenhar-se em

solucioná-los; Capacidade para utilizar os recursos e

instrumentos de trabalho de forma eficiente e de

propor ou implementar medidas de optimização e

redução de custos de funcionamento; Capacidade

para compreender e integrar o contributo da sua

actividade para o funcionamento do serviço,

exercendo-a de forma disponível e

diligente;Capacidade para se integrar em equipas de

trabalho de constituição variada e gerar sinergias

através de participação activa;Capacidade para

coordenar, orientar e dinamizar equipas e grupos de

trabalho, com vista ao desenvolvimento de projectos

e à concretização dos objectivos; Dar aulas de

natação;

8 10

Licenciatura em 

Educação Física e 

Desporto; Licenciatura 

em Educação e 

Reabilitação

8 10

8 CTTR;8 

Necessidades 

Permanentes

1) Divisão de Desporto

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 7 de 11



MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Acolhe os utilizadores nacionais e estrangeiros do

parque de campismo, auxiliando-os na escolha de

local de acampamento e prestando-lhes todas as

informações necessárias, nomeadamente, sobre

preços, características dos locais de acampamento e

condições gerais de funcionamento do parque de

campismo, utilizando uma ou mais línguas

estrangeiras; Efectua reservas e procede à

planificação da ocupação dos locais de acampamento;

Procede à inscrição dos campistas no registo do

parque, indicando-lhes o local de acampamento;

Presta informações de carácter turístico, utilizando

uma ou mais línguas estrangeiras; Deve possuir um

domínio das Competências Comunicacionais (Verbal e

não Verbal) – forte capacidade de comunicação e de

relacionamento interpessoal, possuir capacidade em

transmitir uma imagem de confiança, de diálogo e

criar empatia nas pessoas e gosto e capacidade pelo

trabalho em equipa; Serviço de recepção;

4 13 12º Ano 4 13
3 Necessidades 

Permanentes

Gestão dos equipamentos desportivos; Garantir o

stock do material exigível para o bom desempenho do

sector onde se encontra integrado;
1 3 Escolaridade Obrigatória 1 3

1 Necessidade 

Permanente

Efectua a vigilância diurna e nocturna de uma

determinada área percorrendo a zona pela qual é

responsável; Presta informações e auxilio às pessoas

que o solicitem; Presta informações de utilizando uma

ou mais línguas estrangeiras; Providencia e/ou

intervém na resolução de eventuais anomalias

nomeadamente, incêndios, inundações e casos de

delito; Coopera com os agentes de polícia e

autoridades administrativas na manutenção da ordem

pública; Faz o registo de reclamações; Funções de

natureza executiva, de carácter manual ou mecânico,

enquadradas em directivas bem definidas e com graus

de complexidade variáveis; Execução de tarefas de

apoio elementares que podem comportar esforço

físico, no âmbito de actuação da Divisão,

designadamente, na área de limpeza e manutenção

dos espaços e realiza outros trabalhos sempre que

necessário;Garantir o funcionamento , manutenção,

limpeza e tratamento dos recursos materiais e/ou

instalações;

8 52
Escolariedade 

Obrigatória
8 52

8 Necessidades 

Permanentes

0 0 1 1 8 10 0 0 4 13 0 0 1 3 8 52 0 0 22 79

Divisão de Desporto
1)

Subtotal

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Unidade técnica de organização, execução e controlo

de recursos e actividades. No âmbito das suas

competências pauta-se por desenvolver as prioridades

políticas educativas definidas para o concelho, no que

respeita à promoção de escolas com qualidade

educativa, a promoção e o combate ao insucesso e

abandono escolar e ao nível das políticas sociais em

particular nas áreas da acção social escolar.

Desenvolver uma política integrada de juventude,

implementando projectos orientados ao público

juvenil; apresentar propostas acerca das grandes

linhas orientadoras relativas à intervenção juvenil do

município, designadamente medidas e programas

específicos de combate aos problemas dos jovens. 

1 1

Habilitação adequada 

ao nível de licenciatura 

(Curso de Estudos 

Superiores 

Especializadas em 

Marketing Internacional 

e Promoção Turística)

1 1

Acompanhar o processo de construção e

implementação dos projectos em que o município

estabeleceu parcerias, monitorização da Carta

Educativa, colaborar na gestão dos estabelecimentos

de ensino da competência da Câmara Municipal,

colaboração na elaboração de projectos (incluindo o

Projecto Educativo Concelhio) e acompanhamento do

reordenamento da rede escolar nos seus vários níveis

de ensino. Planeamento, implementação,

acompanhamento e avaliação de acções de formação,

animação ou informação; Apresentação de propostas,

de forma a dar resposta às solicitações e necessidades

dos jovens, incluindo a dinamização de algumas

acções; Assegurar contacto permanente c/entidades

envolvidas nas acções; Criar equipas

multidisciplinares, reflectindo a transversalidade da

área da juventude; Controlar/avaliar a qualidade dos

serviços prestados por terceiros, por forma a garantir

o cumprimento dos objectivos estabelecidos, com

níveis de qualidade acordados; Elaborar, acompanhar

e gerir a execução do Plano de Actividades, bem como

Relatório de Execução, em consonância com os

objectivos estabelecidos; Assegurar a definição,

implementação e uniformização de procedimentos;

Definir/prestar apoio na criação de indicadores de

gestão; Adoptar procedimentos com vista à

contratualização de parcerias e estabelecimento de 

1 Lic em Sociologia 0 1

Divisão de Educação 

e Juventude
1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Acompanhar o processo de construção e

implementação dos projectos em que o município

estabeleceu parcerias, monitorização da Carta

Educativa, colaborar na gestão dos estabelecimentos

de ensino da competência da Câmara Municipal,

colaboração na elaboração de projectos (incluindo o

Projecto Educativo Concelhio) e acompanhamento do

reordenamento da rede escolar nos seus vários níveis

de ensino. Planeamento, implementação,

acompanhamento e avaliação de acções de formação,

animação ou informação; Apresentação de propostas,

de forma a dar resposta às solicitações e necessidades

dos jovens, incluindo a dinamização de algumas

acções; Assegurar contacto permanente c/entidades

envolvidas nas acções; Criar equipas

multidisciplinares, reflectindo a transversalidade da

área da juventude; Controlar/avaliar a qualidade dos

serviços prestados por terceiros, por forma a garantir

o cumprimento dos objectivos estabelecidos, com

níveis de qualidade acordados; Elaborar, acompanhar

e gerir a execução do Plano de Actividades, bem como

Relatório de Execução, em consonância com os

objectivos estabelecidos; Assegurar a definição,

implementação e uniformização de procedimentos;

Definir/prestar apoio na criação de indicadores de

gestão; Adoptar procedimentos com vista à

contratualização de parcerias e estabelecimento de 

1 Lic. Psicologia 1 0
1 Necessidade 

Permanente

Garantir os apoio dos serviços de psicologia e

orientação vocacional nos agrupamentos de escolas.
1 Licenciatura Psicologia 0 1

Garantir os apoio dos serviços de psicologia e

orientação vocacional nos agrupamentos de escolas.
1 Licenciatura Psicologia 1 0

1 Necessidade 

Permanente

Chefia técnica e administrativa que coordena o

trabalho dos colaboradores da secretaria.

2

12º Ano de 

Escolaridade; 11º Ano 

Escolaridade

0 2

2 Chefes de 

serviço da 

administração 

escolar
Participar no desenvolvimento do projecto educativo

da escola através do exercício de funções de apoio a

alunos, docentes e encarregados de educação entre e

durante as actividades lectivas, assegurando uma

estreita colaboração no processo educativo.

10 39 12º Ano de Escolaridade 10 39

7 CTTR;10 

Necessidades 

Permanentes

Desempenhar funções de natureza executiva, de

aplicação de métodos e processos, com base em

directivas bem definidas e instruções gerais, de grau

médio de complexidade, nas áreas de actuação

comuns e instrumentais e nos vários domínios de

actuação nos Agrupamentos Escolares do Município

de Espinho, incluindo gestão de alunos, pessoal,

orçamento, contabilidade, património,

aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente.

2 1 12º Ano 2 1

1 CTTR; 2 

Necessidades 

Permanentes

Divisão de Educação 

e Juventude
1)

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ECONÓMICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Competências/Actividades
Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica

Cargos/Carreiras/Categorias

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Garantir o funcionamento dos estabelecimentos de

ensino em termos de organização, higiene e limpeza,

garantir a guarda dos espaços, vigilância e

acompanhamento dos alunos. Apoio às refeições

escolares. Conservação e boa utilização de material e

instalações.

34 153 Escolaridade Obrigatória 34 153

34 CTTR;34 

Necessidades 

Permanentes

Actividades de Enriquecimento Curricular de acordo 

com o Despacho N.º 14460/2008, de 26 de Maio
40 38

Habilitação adequada 

de acordo com o 

Despacho N.º 

14460/2008, de 26 de 

Maio

40 38

38 CTTR; 40 

Necessidades 

Temporárias 

(ano lectivo)

0 0 1 1 42 40 0 0 12 40 0 0 0 0 34 153 0 2 89 236

Divisão de 

Dinâmicas 

Empresariais e   

Empreendedorismo

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolver acções no âmbito do Habitação Social,

Equipamentos Sociais, Apoio Social, Emprego,

Educação e Saúde - definidas com base nos resultados

do Diagnóstico Social do Concelho.

1 1 1 1

Desenvolvimento de acções relacionadas com a

habitação social e acompanhamento das familias

alojadas.

1
Licenciatura em 

Psicologia
0 1

Promover e desenvolver a criação de um Banco Local

de Voluntariado em colaboração com a Rede Social.

Dinamização do atendimento para Adolescentes.

Fomentar a sustentabilidade social através das Hortas

Sociais. Fomentar e acompanhar o projecto "Refeições

para todos"; Análise e acompanhamento dos casos da

CPCJ. Criar um Serviço de Informação e Mediação para

Pessoas com Deficiência.

1
Licenciatura em 

Psicologia
0 1

Análise e acompanhamento dos casos da CPCJ. Prestar

atendimento e apoio psicológico a adolescentes. 

2

Licenciatura em Serviço 

Social; Licenciatura em 

Psicologia

0 2

Apoio administrativo à CPCJ e à DASIS. Actualizar o

registo de todos os arrendatários residentes em

habitações sociais municipais; Actualizar a base de

dados do IHRU

1 12º Ano 0 1

0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

0 0 5 5 57 60 0 3 25 68 0 0 1 3 42 214 0 2 130 355TOTAL

Subtotal

Divisão de Educação 

e Juventude

1)

Subtotal

Subtotal

Divisão de Acção 

Social, 

Intergeracional e 

Saúde

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;
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MAPA DE PESSOAL 2011

TOTAL MAPA PESSOAL POR UNIDADE ORGÂNICA

N LP N LP N LP N LP N LP N P N LP N LP N LP N LP

Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6

Gabinete de Comunicação, Promoção Turística e 

Eventos
0 0 1 0 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 5 10

Gabinete de Apoio Jurídico 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Gabinete de Apoio às Colectividades 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Gabinete de Planeamento Estratégico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Departamento de Gestão Financeira 0 0 3 3 0 3 0 2 4 12 0 0 0 0 0 1 0 0 7 21

Departamento de Gestão Administrativa 1 1 2 0 5 7 0 2 1 14 0 0 0 1 0 7 2 4 11 36

Departamento de Gestão Urbanística e 

Equipamentos Municipais
1 1 3 2 5 5 0 0 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 10 19

Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida 0 0 4 2 2 4 0 1 2 7 0 0 0 6 41 180 0 0 49 200

Departamento de Intervenção Cultural, Social e 

Económica
0 0 5 5 57 60 0 3 25 68 0 0 1 3 42 214 0 2 130 355

2 2 20 14 73 84 0 8 34 117 0 0 1 10 83 409 2 11 215 655

Cargos/Carreiras/Categorias

1)

TOTAL

OBSERVAÇÕES
Director 

Departamento 

(DD)

Chefe  Divisão (CD)
Técnico 

Superior(TS)

Coordenador 

Técnico (CT)

Assistente Técnico 

(AT)

Encarregado Geral 

Operacional     

(EGO)

Encarregado 

Operacional   (EO)

Assistente 

Operacional   (AO)

Carreiras 

Subsistentes/   

Nomeados

Total de Postos 

de Trabalho
Atribuições Unidade Orgânica Subtotais

LEGENDA:

1)  As atribuições constantes na C.R.P; Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e legislação específica de delegação de competências;

N - Necessidades;

LP-Lugares Preenchidos;

CTTR-Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo. Página 1 de 1



Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Técnico Superior 14 Em regime de comissão de serviço (cargos dirigentes)

Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Assistente Técnico 1 Cedido

Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Técnico de Informática 1 Licença Sem Vencimento

Assistente Operacional 1 Licença Sem Vencimento

Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Assistente Técnico 1 Em regime de comissão de serviço

Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Mapa de Funcionários em Mobilidade Intercarreiras

Mapa de Funcionários em Comissão de Serviço para o exercício de Cargos Dirigentes

Mapa de Funcionários em Cedidos a entidades sindicais

Mapa de Funcionários em Licença Sem Vencimento

Mapa de Funcionários Nomeados em Comissão de Serviço

Mapa Anexo ao  Mapa de Pessoal

Cargo/Carreira/Categoria Nº Posto de Trabalho Observações

Assistente Técnico 2 Em Mobilidade

Assistente Operacional 1 Em Mobilidade






