Câmara Municipal

Mapa de pessoal-

da Covilhã 2013

Artigo 5," LVCR (lei n," 12-A12008, de 27 de Fevereiro)

Area de fonnação

Unidade nuclear

UnidadefJexfvel

Ns

Cargos/carreirasJcategorias
Director
Atribuições/competências/actividades

académicaeJou

Deperte-

Chefe
Divisão

mento(1)

(')

Cargo de
direcção
intermédia

Iécacc Coordenador
témico
superior

Assistente
técnico

Encarregado
gera!
operadonaf

Encarregado
operaccnal

Assistente

operadonal

Informática

oe poetoe

subsíslenles

delrabalho

de 3." grau
ou inferior
profissional
Licenciatura

Serviços Jurídicos

licenciatura
Ensino
secundário/equivalente

licenciatura

licenciatura
Serviço de
Comunicação e
RelaçÕ6sPúblicas

licenciatura
Ensino

secundário/equivalente

licenciatura

licenciatura

Serviços de
Fiscalização

Serviço de Protecção
Civil

Autoridade Municipal
Veterinária, Seg,
Alimentar

'"

Direito
{conteúdo funcional constante do anexo à lei n.~ 12·
Af2008, de 27 de Fevereirol
Generalista
(conteúdo funcional constante do anexo ã lei n.' 12MODa, de 27 de Fevereiro)
Adminislrativaesimilares
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.~12MODa. de 27 de Fevereiro)
&IDlotal
COIl'UlicaçãolRelações PúbHcas
(conteúdo funcional constante do anexo à Lei n." 12·
Af200a, de 27 de Fevereiro)
Comncaçãcstelações
Púbficas
(conteúdo fundonal constante do anexo à lei n.o 12·
Af200a, de 27 de Fevereiro)
Design
(conteúdo fundonal constante do anexo à lei n.' 12·
Af200a, de 27 de Fevereiro)
Administrativa e similares
{conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
Af2008, de 27 de Fevereirol
&IDtotal
Direito
(conteúdo funáonal constante do anexo à lei n.' 12·
Af2008, de 27 de Fevereiro)
Direito
(conteúdo funáonal constante do anexo à lei n.012·
Af2008, de 27 de Fevereiro)

Ensino
secundário/equivalente

:~~:d~~:I:nstante
Af200a, de 27 de Fevereiro

Ensno
secundário/equivalente

::t~:~r::!~~::tante
do anexo à lei n.' 12·
At200a, de 27 de Fevereiro}

Depa rtamento de
Administração Geral

OSS.

trabalho a
ocuparem

ccupaccs

2013

'(a)

(t)

'Q)

'(a');'

(c)

(t)

do anexo ã lei n,o 12·

'(i)

leitor Cobrador
Ensilo básico obrigatório (conteúdo funáooal constante do anexo à lei n.' 12·
Af200a, de 27 de Fevereiro)
Ensinotécfi<xl
RscalMunicipal
(carreira não revista, conteúdo funciona! constante do
profissional ou
desoacho SEAlOT n020134, 2,· série de 12 de Maio)
eceivalente
RscaldEfObrasEnsi"to básico obrigatório (categoria não revista, conteúdo funcional constante do
despacho n.o38l88, 2." série de 26 de Janeiro de 19891
Fiscal de leituras e Cobranças
Ensino básico obrigatório (carreira &bsistente, conteúdo funcional constante do
despacho n" 38188, 2." série de 26 de Janeiro de 1989)
Subtotal
Protecção Civil
licenciatura
{conteúdo funcional constante do anexo à lei 11.°12.
Af2008, de 27 de Fevereiro
Admnstralivaesimilares
Ensino
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12·
secundário/equivalente
Af2008, de 27de Fevereiro)
Subtotal
Veterinário
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.o 12licenciatura
Af200a,de27de Fevereiro)
Subtotal
Total dos Serviços de Assessoria
DireitoK3estãoAutárquicalGestão
(Artigo 8.·n.·1 da lei n.·2f2004, de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n." 64/2011, de 22 de
Ucenciatura
Dezembro, ~ugado
com os artigos 2,° e 4,' do
Decreto-lei ~.·~3~,!~

Previsão de
postos de

Não revistas/

3(a)

'o
'(a)

(d)

~ ~~ril ~",~~ação dada

licenciatura

Direito
~C:~do

licenciatura

Gestão
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.012Af2008, de 27 de Fevereiro)

funcional constante do anexo à lei n" 12-

(1<)
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Area de formação

Unidade nuclear

Unidade flexível

N"de postos

Cargos/carreiras/categorias

académicae/ou

Director
Depertemenlo(1)

Atribuições/competências/actividades

Chefe

Cargo de

Divisão

direcção

(1)

Iécnco Coordenador Assistente
superior
téctcc
técicc

Encarregado
geral

Encarregado
operacional

Assistente
ccerecicnel

operadonal

intermédia

Inlormática

Nãorevistasl
subsistentes

de

trabafo

licercaürra

Licenciatura

Licenciatura

Ensinotécoico
profissionat ou
eqtivalente
Ereoc
secoodârio/equivalente
Enshc
secundário/equivalente
Ensilotécnico
profissional ou
equivalente
Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

Ensno básico obrigatório

Departamento

de

Administração

Geral

Ensino básico obrigatório
Ensino básico
obrigatório+carta de
ccncucãc adeQUada
Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

Ensilo básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

trabalho

a

ocupar em
ocupados

'"

Segurança e Higiene no Trabalho
(conteúdo funcional constante do anexo à Lei n." 12·
AJ2008, de 27 de Fevereiro)
Recursos Ht.manos
(conteúdo funcional constante do anexo ã Lei n." 12·
Af2000, de 2700 Fevereiro)
Especajsta de informâtica
(carreira de regime especial, conleúdo hKIcional
constante do artigo 2.~da Portaria n." 35812002, de 3 de

OBS.

postos de

de 3.° grau
ou inferior
profissional

Previsão de

2013
1(01)

l(al)

'""

Iécacc de informática
(carreira de regme especial, conteúdo funcional
constante do artigo 3.° da Portaria n.' 3581'lOO2, de 3 de
Coordenador Técnico
(conteúdo funcional constante do anexo li lei n.o 12M008, de 27 de Fevereiro)
~:t~:~~e!~::tante
Af2008, de 27 de Fevereiro)

do anexo li lei n." 12·

10

2(al)

Aferição de pesos e rneddee
(conteúdo funcionat constante do anexo li lei n." 12·
Af2008, de 27de Fevereiro)
Auxi&aresAdministrativos
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro)
Auxiiar de Serviços Gerais
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12·
Al20D8, de 27 de Fevereiro)
Apontador
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro)
Asfaltador
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12Af2008,de 27 de Fevereiro)
Condutor de Máqunas Pesadas e VeicUos Especiais
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12Af2008, de 27 de Fevereiro)
Rei de Armazém
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.o 12·
N200ade.27de.Fe.vereiro.l
AlJxiiarAdministrativo
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro)
Auxiiar de Serviços Gerais
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.· 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro)
Fctccopeta
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
Af2008,de 27 de Fevereiro)
Telefonista
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12·
A!2000, de 27 de Fevereiro)
Encarregado de Pessoal Auxi~ar
(carreira sueistente, conteúdo h.n::ional constante do
despacho n.~4ta8, 2.&série de 6 de Abri de 1989)

l(n)

(q)

2 (a)

2(a)

&blolal

Economia/Gestão
(Artigo 8.' n." 2 da lei n."212OO4,de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n." 6412011, de 22 de
licenciatura
Dezembro, corlugado com os artigos 2.° e 4." do
Decrete-Lei n.'93f2004, de 20 de Abrilna redeção dada
Divisão de Finanças 1------f,E>:I"""""?!::~iaaJad..ei.c.!."lJW~"2Il!lf'''Mi..de..1..dfWIioL----1

II

lO

35

(e)

f---+--f-----j

licenciatura

(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
,~oo
,"
Fevereirol
Coordenador Técnico
Ensilo
(conteúdo funciooal constante do anexo à lei n.",2·
seCU"ldário/equivalente
Af2000, de 27 de Fevereiro)

f---+----t--+----t---+-------+---t---+-----1f----+-----1
1 (al);l(k)

1 (m)
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Atea de fonnação

Unidade nuclear

Unidade flexível

8cadêmicaeJoo

N° de postos

CargosJcarreirallcategorias
Director
Departamentc üj

AtribuiçõesJcompetenciasJactividades

Chefe

Cargo de

OMsão

direcção

(1)

Iécnco Coordenador
técncc

~rior

inlerméóa

Assistente Encarregado
têncc
geral
operacional

Encarregado
operaáonal

Assistente
operacional

Informâ6ca

Nãorevistasl
Sti:lsislenles

Previsão de

OBS.

postos de
detrabaho

trabalho a
__ rem

"'-'podas

2013

de 3.° grau

ou inferior
r"

profissional

Ensm ::::~;;!~::tanle

do anexo à lei

seo.ndário/eq...ivalente

AI2008, de 27 de Fewreiro)

n."
12-

Encarregado Operaciooal
Ensilo básico obrigatório (conteUdo funcional constante do anexo à lei n" 12AI2008, de 27 de Fevereiro)
Cantoneiro de Ü'Tlpeza
Ensilo básico obrigatório (conteUdofuncional constante do anexo à lei n" 12AI2000, de 27 de Fewreiro)
Coveiro
Ensilo básico obrigalôrio (conteúdo funcional constante do anexo à lei n.o 12Departamento de
Acmiristração Geral

Divisão de Finanças f------+.~;.:,.;:c::;::·7:A~=,~:.:77:é~::cF-=.'-="''-'r.::.:ro.!..)
--------1

4(.)

f---+--t----j

Ensilo básico obrigatôrio (conteúdo fundonal constante do anex-o à Lei n.o 12AflO08, de 27 de Fevereiro)
Fiel de Mercados e Feiras
Ensno básico obrigatório (conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
Af2008, de 27 de Fevereiro)
Auxiliar de Serviços Gerais
Ensao básico obrigatório (conteúdo fundonal constante do anexo à lei n.' 12·
M008,de27deFevereiro)
Ensino técnico
RscalMtJnicipal
(carreira não re"';sta, conteúdo funcional constante do
profissional ou
despacho SEALOT n020194, 2" série de 12 de Maio)
eccvalente

,

&blolal

Ucendatura

lk:enciabJra

4

Total do Departamento de Adninistração Geral
Engerharias
(Artigo 8.° n.o 2 da lei n.02f2004. de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n.o 6412011, de 22 de
Dezembro, corlugado com os artigos 2.° e 4.°do
Decreto-lei n.o93l2OO4. de 20 de Abril na redeçãc dada

"

9

o

20

O

10

•

1

t

30

•

5

"
(s)

Sttltota!
Engert\arias
(Artigo 8.on.02 da lei n.0212OO4.de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n.o 6412011, de 22 de
Dezerrbro. corlugado com os artigos 2.° e 4.°00
Decreto-lei n.o93l2OO4. de 20 de Abrilna redação dada

(Q

Arq.itectura
(con!eUdo funoonal COI'5lan!edo arJllIO â"lei
MOO8, de-'El de Fe"Wfeiro)

Uceoc:iabJra

licenciabJra
Oepartamemo de
Obras e Planeameoto
licenciabJra

n.~ 11-

Arqueolog.
(conteúdo funcional constante do anexo alei n" 12AI2000, de 27 de Fevereiro)
Eng..-loaria CMl
(conteUdofuncional constante do anexo à lei n" 12·
AI2Ooa. de 27 de Fewreiro)
Gene,aista
(conteôdo funcional constante do anexo à lei n" 12·
AI2008. de 27 de Fewreiro)

10

Ensilolécri::o
profissional ou
equivalente
Ensino técocc
profissional ou
equivalente
Ensino técnico
profissiooalou
equivalente

~:=:~~e!~;:tante
do anexo alei n" 12Al2008. de 27 de FeYereiro)

Desemo
(conteúdo fundonal constante
Af2008. de 27 de Fevereiro)
Medidor Orçemenâsta
(conteúdo funcional constante
AI2008. de 27de Fevereiro)
Topografia
(conteúdo funciooal constante
MOas. de 27 de Fevereiro)
Encarregado Operacional
Ensi"to básico obrigatório (conteUdo fundonal constante
Al2008. de 27 de Fevereiro)
Oantcoelrc de lmpeza
Ensi"to básico obrigatório (conteúdo funcional constante
AI2008. de 27 de Fewreiro)

do anexo alei n." 12·

do anexo alei n."

(c)

1 (.,);,

(c);

1~);I(i);1

(J);I(r)

Divisão de Obras
Ensilo
secmdário/eq.ivalente

1 (.,);,

12·

do anexo à Lei n.o,2·

do anexo à Lei n.o 12·

do anexo a Lei n.o 12·
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Ares de formação

Unidade

nuclear

Unidade

flexível

N°depostos

Cargos/carreiras/categorias
Director

ecadérnice eJou

Depertamento(l)

Atribuições/competências/actividades

Chefe
Divisão
(1)

Cargo de
direcção

Técnico
supenor

intermédia
de 3." grau

Coordenador

técnico

Assistente
técnico

Encarregado
geral

Encarregado

Assistente

operadonal

operadonat

operadonal

Informática

Nãorevistasl
aesistentes

Previsão de

OSS.

postos de

de trabalho

trabalho a
ocuparem

ou inferior

cocaccs

profissional

2013

Asfaltador
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

Enslno

Cabouqueiro
(conteúdo funcional

básico

obrigatório

constante

fundonal

Af2008,de

do anexo

à

Lei

n.O

12-

27 de Fevereiro)
constante

do anexo à Lei n.~ 12-

Af20Da, de 27 de Fevereiro)

Ceceíeirc
Ensino básico

obrigatório

do anexo

à

Lei

n"

do anexo

à

Lei

n" 12-

Lei

n." 12-

Pedreiro
(conteúdo funcional constante do anexo à Lei
N200B,de27deFevereiro)

n." 12·

(conteúdo

constante

funcional

12-

AI200B, de 27 de Fevereiro)

Ceotoneirc
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

funcional

constante

l(p)

AJ200B, de 27 de Fevereiro)
Marteleiro
Divtsão de Obras

Ensino básico obrigatório

(conteúdo

funcional

constante

do anexo

à

N200B,de27deFevereiro)
Ensino básico obrigalório

l(p)

Pintor
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

Ensino básico obrigatório

constante

funcional

N200B,de

Lei

n." 12·

do anexo à Lei

n." 12-

do anexo

á

27 de Fevereiro)

Porta Miras
(conteúdo funcional

constante

AJ200B, de 27 de Fevereiro)
Ensino técnico

Hscal

profissional ou
equivalente

(carreira não rewsta, conteúdo funcional constante do
despacho SEAlOT n020/94, 2." série de 12 de Maio)

Municipal

&!btolal
Engenharia Mecânica
(ArtigoROn,02da
Lein,0212OO4,

Lcencianrra
Departamento

de

Obras e Aaneamento

licenciatura

redacção

dada pela Lei n.o6412011,

Dezembro,

conjugado

Decreto-Lei

n.09312004,

Engenharia

Mecânica

de

14

29

54

15 de Janeiro na
de 22 de

(g)

com os arligos 2,oe4.odo
de 20 de Abril na redação dada

O'M""M

(ccoreudcfundonet constante
MOOS. de 27 de Fevereiro

do anexo

à

(k)

Lei n.' 12-

1(')
Ensino técnico
profissional ou
equivalente

Operacional

Encarregado
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

funcional

Al2ooa,

constante

do anexo

à

Lei

n,"

12·

de 27 de Fevereiro)

Asfaltador
()jy;sãodeServiços

Ensino básico obrigatório

Operativos

(conteúdo

fundonal

Al200B,de
Auxifiar
Ensino básico obrigatório

constante

do anexo à Lei n.' 12·

27 de Fevereiro)

T écoicc

(conteúdo

de Análises

funcional

constante

do anexo à lei

n" 12·

constante

do anexo à Lei

n.'

12·

do anexo à lei

n."

12·

do anexo à lei

n.'

12·

do anexo à

n.'

12-

N200B,de27deFevereiro)
Cabouqueiro
Ensino básico obrigatório

furccnal

(cooteúdo

Al200B,de27deFevereiro)
Canalizador
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

funcional

constante

AI200B, de 27 de Fevereiro)
Cantoneirode
Ensino básico obrigatório

Ensnc

básico obrigatório

(conteúdo

Ensino básico

constante

de

Carpeteiro de

Limpos

(conteúdo
Al2ooa,

obrigatório+carta
de
condução adequada

Limpeza

funcional

AJ200B, de 27

Condutor

Fevereiro)

funcional

constante

Lei

de 27 de Fevereiro)
de Máquinas

(cooteúOO funcional

Pesadas e Veiculos

constante

do anexo

à

Especiais
Lei n.·12·

Al2000, de 27 de Fevereiro)
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Area de fonnação

Unidade

Unidade flexível

nuclear

N°depostos

Cargos/carreiras/categorias

académica elou

Director
Depena-

Atribuições/competências/actividades

mento(1)

Chefe

Cargo de

Diãsãc

direcção

(1)

intermédia
de 3.~ grau

Técnico
superior

Coordenador

técnico

Assistente

técnico

Encarregado

Encarregado

Assistente

geral

operadonal

operadonal

operacional

Informática

Nãorevistasl
subsistentes

Previsão

de

OBS.

postos de
de trabalho

Irabalhoa
ocuparem

ountericr
profissional

Ensno bésico cbriçetõrc

ocupados

'"

Electricista
(conteúdo

fundonal

At2008,de

constante

do anexo à Lein.s

tz-

2013

1(0)

27 de Fevereiro)

Ferreiro
Ensino básico obrigatório

fundonal

(conteúdo
MOOS,de

Rei
Ensino básico obrigatório

constante

do

anexo à lei n" 12-

27 de Fevereiro)

de Aeródromo

(conteúdo

funcional

constante

do anexo

à

Lei n." 12-

do anexo

à

Lei n." tz-

1 (r)

Af2008, de 27 de Fevereiro)
Rei de
Ensino básico obrigatório

Armazém

(conteúdo

funcional

constante

A/2OOS, de 27 de Fevereiro)
Rei de Mercados
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

e Feiras

fundonal

AJ200B,de27de

constante

do anexo à Lei n.' 12-

Fevereiro)

Rei de Beteitónc
Ensino básico cbtiqatóno

(conteúdo

funcional

Al2008,de
obrigatório+carla
condução

Dlasão de Serviços
Operalivos

27de

Motorista

Ensino básico
de

adequada

de

(conteúdo

constante

funcional

Al2008,de

constante

Motorista

de Pesados

(conteúdo

funcional

condução

M008, de 27 de Fevereiro)

Ensino básico
obrigatório+carta
de
adequada

condução

à

n."

12·

do anexo

à Lei n."

12-

do anexo

à Lei n."

12-

do anexo

à Lei n.'

12-

do anexo

à

Lei

n." 12-

do anexo

à

Lei

n."

12-

do anexo

à lei n."

12-

n."

12-

Lei

27 de Fevereiro)

Ensino básico
obrigatório+carta
de
adequada

do anexo

Fevereiro)

liqeiroe

constante

Motorisla

de TransportesColedivos

(conteúdo

funcional

Al2008,de27de

constante
Fevereiro)

Merceneiro
Ensino básico obrigatório

(conteúdo

funcional

constante

Al200S, de 27 de Fevereiro)
Mecânico
Departamento

de

Ensino básico obrigatório

Obras e Ptaneamentc

(conteúdo

Ensino básico obrigatório

funcional

constante

Montador

de Fevereiro)
Elecíricista

(conteúdo

funcional

Al2008,

de 27

constante

AI2008, de 27 de Fevereiro)
Pedreiro
Ensino básico obrigatório

Ensinobásicoobrigatório

(conteúdo funcional constante
Al2008; d&'2T da' Fevweim")
Pintor
(conteúdo

funcional

constante

do anexo à Lei

do anexo

à Lein.v

do anexo

à

1 Ir)

tz-

Al2008,de27deFevereiro)
SerralheiroMecârico
Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

(conteúdo
Af2008,de

funcional constante
27 de Fevereiro)

Fiscal de coras
(categoria não revista, conteúdo
despacho

n."38I88,

funcional

Lei n.' 12-

constante

do

2." série de 26 de Janeiro de 1989)

52

Subtotal

62

Arquitecturas/Engenharias
(Artigo 8,on.o1
Ucenciatura

Dbisãc de
Planeamento
Ordenamentodo
Território

e

redacção

da Lei n." 212004, de 15 de Janeiro na

dada pela Lei n,06412011,de
com os artigos

22 de

2,° e 4.~

Dezembro,

~ugado

Decreto-lei

n.~9312OO4, de 20 de Abril na redação dada
O'MnOAA
v-r,

(t)

do

Arquitectura

Llcencense

(conteúdo

funcional constante

do anexo

à

do anexo

à Lei

n" 12-

do anexo

à Lei

n.~ 12-

Lei n- 12·

AWJ08, de 27 de Fevereiro)
Engenharia
Licenciatura

(conteúdo

.",,,,.
Licenciatura

do Ambiente
funcional constante

,."

"" F

Engenharia

CM!

(conteúdo

furdcnal

iro\
constante

1(J)
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Câmara Municipal

Mapa de pessoal - Artigo 5,· LVCR (lei n,·'2-AJ2008,

da Covilhã 2013

de 27 de Fevereiro)

Area de fonnação

Unidade nuclear

Unidade flexível

Atribuições/competências/actividades

académica eJou

profissional
Licenciatura

Departamento de
Obras e Planeamento

Di\4sãode
Planeamento e
Ordeoamenlo do
Território

N~de postos

Cargos/carreiras/categorias
Dirador
Decarte
mento(1)

Chefe
DMsão
(')

Cargo de
direoç.ào
intermêcia
de 3_~grau
ouinfenor

'"

Gestão
(conteúdo funcional constante do anexo a lei n.o 12·
AJ2008. de 27 de Fewreiro)

Iécoco

_r'H

CoorderJador Assistente Encarregado
técico
técncc
geral
operaaooaJ

Encarregado
operacional

Assistente
operacional

Informática

subsíSlenles

Previsão de

OBS.

postos de

Não revistas/

de uababc

trabalho a

~"m
owpados

2013

E .
Ac:tnnslJaliva
e surilares
seonJárir::o·
alente (conteúdo funcional constante do anexo à lei 0.0 12·
e<pV
IAf2008. de 27 de Fevereiro
Ensilo técsco
DeseMo
profissional ou
(conteUdo lundonal constante do anexo à lei n.o 12·
I

licenciatura

Sttllolal
Total do Deoanamento de Obras e Planeamento
Ar~te<:b.JraJEngenhaliaSJ1)jreito
(Artigo 8.on.o 2 da lei n.0212OO4,de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n.' 64f2011, de 22 de
Dezembro. coclugado com os artigos 2." e 4.° do
Decreto-lel n.093f2004. de 2() de Abrilna redação dada

,,~~~

Lceocaura

Divisão de
licendamenlo

Ensino
seCUldario/equivalente
Ensoc

o

lIa

(t)

",

Arqlitectura
(conteúdo funcional constante do anexo a lei n." 126J2008 de 27 de Fevereiro
Coordenador Técnico
(conteúdo funcional constante do anexo a lei n" 12·

2(a'); 2 (e)

Admnstrativa e similares

secundário/eqlivalente

~c:~~.~~~~=t:~te

do anexo à lei n." 12·

Auxihr Admnstrativo
Enshc básico obrigatório (conteúdo funcional constante do anexo à lei n" 12·
Feverelro:
Técocc de infonnálica
Ensoctécocc
(carreira de regine especial, conleUdo ftxJcional
profissional ou
c:~!anle do artigo 3.° da Portaria n." 35812002, de 3 de
eqtivalente

licenciawra

Arcptectura
(con!eUdv funoonat constante

Licenciatura
OivisãodeGestão
Urbanística
licenciatura

sea.ndário/eq..ivalente
Ensi10 técnico
profissional ou
o

Ensilo técnico
profissional ou
ecjvatente

Divisão de Educação.
Acção Social e Saúde

do anelO

a la

(t)

n~ 12·

EngeMaria CMI
(conteUdo funcionalcoostante do anexo à lei n." 12·
IAI200Il do" do F•• ,,~ro
Engerheiro Topográfico
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n. 12·
14"",.. ••• ?7 ••• F•• ,eim'
Organização e Gestão
(conteúdo Iunoonal constante do anexo à lei n." 12·

, (a');' (e)

'(a)

0

,~~

Ensilo

o

Tctal da Divisão de I..icenc:iamenlo
Ar~lecturaslEngemarias
(Artigo 8.0 n.o 2 da lei n.0212OO4.de 15 de Janeiro na
redacção dada pee lei n.o 64f2011 , de 22 de
Dezembro, cotiugado com os artigos 2.oe 4.° do
Decreto-Lei n.o93f2004, de 20 de Abrilna redaçáo dada

'AI""" •••" •••F._""o\
Licenciatura

'(e)

-",

1 {i)

F.~,.m\

Aann~trativa ~ similares

Ii:~~
~~:;I
=t~nte

.

.

do anexo a let n.o 12·

Bibioteca e Docunentação
{conteúdo funàonal constante do anexo a lei n.o 12·

'v)

14""""

Desemc
{conteúdo funcional constante do anexo à lei n.o 12·
IAmOR de ?7rlA F vereirc
Auxiiar Admnstralivo
Ensino básico obrigatório (conteúdo funcional ccoetante do anexo à lei n.~ 12·
Af2008, de 27 de Fevereiro)
Total da Oivisão de Gestão Urbanística
Educação/Acção SociaVSaúde
(Artigo 8.on.02 da lei n.0212OO4,de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n.' 6412011, de 22 de
LicencialUra
Dezercrc, coclugado com os artigos 2.~ e 4,° do
Decrete-Lei n.~93f2004, de 20 de Abrilna redaçéo dada

(t)

"o,~~

licenciatura

COOUlicaçiolRelaç6es Públicas
(conteúdo funcional ccosiente do anexo à lei n.o 12·
A!2008, de 27 de Fevereiro)
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Area

Unidade

nuclear

Unidadetlexivel

de

formação

acadêmica eJou

LicenciabJra

ljcercatura

Ucencia:tura

Lcercatura

Wde postos

Cargos/carreiras/categorias
Director
Depenamenlo{l)

Atribuiçõeslcompetenciaslactividades

Chefe
DiVisão
(1)

Cargo de
direcção
inlerméda

Técnico Coordenador
técnico

-""

Assistente Encarregado
técncc
geral
operaaonal

Encarregado
operaaonal

Assistente
operaaonal

de 3.° grau
ou inferior
,.,

profissional

Divisão de Educação,
Acção Social e Saúde

Artigo 5.° LVCA (lei n.o 12·AJ20OS, de 27 de Fevereiro)

Eó.Jcação
(conteúdo funaonal coostanle
AJ2008, de 27 de Fewreiro)
Gestão Adrmistralfva
(conteúdo funcional constante
Af2008. de 27 de FeYllrairo)
PsicoIOQIa
(conteúdo funcional constante
Af2008, de 27 de FSY8reiro)
ServiçoSodaJ
(conteúdo lundonal constante
.AI2008,ele 27 de Fevereiro)
Sodolojja
(conteúdo lundonal constante
AflO08, de 27 de Fevereiro)

Informá6ca

Nãorevislasl
SIilsistenles

Previsão de

OBS

postos de
de Irabaho

trabalho a
~rem

OOJpados

2013
2(a):1("I:l

do anexo fi lei n.o 12-

(el

do anexo fi Lein."12-

do anexe fi Lei n.o 12-

2

do anexo à lei n" 12·

1 (al:l("1

do anexo à lei n." 12·

2(al)

Ensm
secmdário/equivalente

~=~~~~~:t:nstan!e
Af2OOB,de 27 de Fevereiro)

do anexo à lei n." 12·

Ensix>
secundário/equivalente

~:t~:~::!~:;:tante
M008,de 27 de Fevereiro)

do anexo à lei n.o 12·

(ai

101

Ensinotécnioo
profissional ou
eqliva!ente

ServiçoSodal
(conteúdo funcional constante do anexo a Lei n.' 12·
A/200B, de 27 de Fevereiro)
Auxiliarde Acção Educativa
(conteúdo
Ensino básico obrigatório flrtcionat constante do anexo à lei n." 12·A!2008, de 27
de Fevereirol
Auxi~arAdministrativo
Ensilo básico obrigatório (conteúdo funcional constante do anexo à lei n" 12·
AflOOB,de 27 de Fevereiro)
Auxiiar de Serviços Gerais
(oonteúdo
Ensilo básico obrigatório fI.ncional constante do anexo à lei n,o 12·A!2008, de 27
de Fevereiro)
Total da Divisão de EciJcação, Acção Social e Saúde
HistórialBitlliotecaJt)esportOlMuseolo!ja
(Artigo 8,° n,o 2 da lei n.0212OO4,de 15 de Janeiro na
redacção dada pela lei n,064l2011, de 22 de
l..icerriatura
Dezercrc. cxx1ugadocom os arbQOS2,° e 4,° do
Decretc-tei n °9312004, de 20 de Abril na redaçãc dada

Ensilo
sacmdário/eqjvalente

Biblioteca e Ooa.mentação
(conteUdo lunaonal constante
AI2008, de 27 de Fevereiro}
Arq.iw
(conteUdo luncional constante
AJ2OOB,de 27 de Fevereiro}
Desporto
(conteúdo lundonal ccostante
AflOOB,de 27 de Fevererc
MuseolOQla
(conteúdo fundonal coostante
Af2008, de 27 de Fevereiro)
Coordenador Iécncc
(conteUdo funaonal constante
AflO08, de 27 de Fevereirol

Ensilo
seCUldário/equivalente

Admnstrativaesimilares
(conteUdo fundonal constante do anexo à lei n,·12·
AflOOB,de 27 de Fevereiro)

LicenciabJra

\Jcenciatura

licenciatura

Licenciatura
DMsão de ClJlura,
Jl/Venlude e Desporto

do anexo à lei

3(al

21

1 (at): 1 (c)

o

o

•

34

14

(h)

2 (ai)

n·12-

do anexo à lei n,·'2-

(k)

lei n,o 12-

1(al

do anexo à lei n" 12·

1 (ai

do anexo

â

do anexo à lei n." 12·

10

Biblioteca e Doo.rnentação
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.' 12·
MOQ8, de 27 de Fevereiro!
ecuvalente
Ensootécocc
mmação Despomva/Monitores de Natação
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n! 12·
profissional ou
Af2008, de 27 de Fevereirol
eqavalente
Encarregado Operacional
Ensilo básico obrigatório (conteúdo fundonal constante do anexo à lei n,·12·
AI2000, de 27 de Fevereiro}
Apontador
Ensilo básico obrigatório (conteúdo lundonal constante do anexo à lei n.· 12·
AI2000, de 27 de Fevereiro)
Ensi1otécnico
profissional ou

4 (al):4
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Mapa de pessoal- Artigo 5,' LVCR (lei n,'12-A120oa, de 27 de Fevereiro)

Câmara Municipal da Covilhã 2013

Atea de fonnação

Unidade

nuclear

Unidadellexivel

académica eJou

Atribuições/competências/actividades

mento(1)

profissional

Ersoo báSICOobngatório

Ensilo básico obrigatóno
Ensino básico
de

~oadequada
Ensro básico obrigatório

Ensro básico obrigatório

Di'lisão de Cultura,
Juventude e Desporto

Chefe
Diasãc

Cargo de

(1)

interrnetia
de 3.· grau
OtJlnferior

direcção

Técnico Coordenador
téncc
_nor

Assistente Encarregado
tencc
geral
operacional

Encarregado
operaaooal

Assistente
operaaonal

Informâlica

Não revistas/
Stbsistenles

Ensino básico obrigatório

Ensino básico obrigatório

Ensoo básico obrigatório

Ensro básico obrigatório

Ensinobásicoobrigatóno

Ensi'lo básico obrigatório

Previsão de

OBS.

postos de
de IraOOho

trabalho a

~rem
oo>paoo.

,,'

Ensilo básico obngatório

obrigatóÂo+carta

N" de postos

Cargos/carreiras/categorias
Director
Departa-

2013

Auxiiar Acinnistratrvo
(conteúdo lunoonal constante do anexo a Lei n" 12·
AI2OOS, de 27 de Fevereirol
Auxiliar de Serviços Gerais
(conteúdo funcional constante do anexo lei n.o 12·
AI2Ooa, de 27 de Fevereiro)
Cantoo9lro de Lmpeza
(conteúdo funaonal constante do anexo à lei n.o 12·
AflOOS, de 27 de FeYtlreiro)
Cord.rtorde Mâqooas Pesadas e VeioJos Especiais
(conteUdo funcional constante do anexo à lei n" 12AI2008, de 27 de Fevereiro)
Rei de Mercados e Feiras
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12AI2008, de 27 de Fevereiro)
Guarda Nocturno
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n." 12·
A!2008, de 27 de Fevereiro)
Jardneiro
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.o 12·
A!200B, de 27 de Fevereiro)
Maqunsta Teatral
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n.·12·
N200B,de 27 de Fevereiro)
Nadador Salvador
(conteúdo funcional constante do anexo à lei n" 12·
A!2Ooa, de 27 de Fevereirol
Pedreiro
(conteuoo funcional constante do anexo à lei n.o 12·
A!2008. de 27 de Fevereiro
Pintor
(conteúdo funcional constante do anexo à lei 0.° 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro}
SonoplaSla
(conteuoo funcional constante do anexo à lei 0.° 12·
AI2008, de 27 de Fevereiro)
à

lia)

Fiscal de leituras e Cobranças
Ensilo básico obrigatório (carreira Slbsistente, conteúdo Urional constante do
despachon.o381B8 2.' série de 26 de Janeiro de 1989)

Uceociatura

••

Ictal da DMr.5.odo; Cunm. -Ãlventude e Desperte
Drene. ComlSlicação Social e Relações PI1:lIicas.
Protecção Ci.••1e Veterinária
Totais gerais

(1) Nos termos da Lei n,' 2/2004, de 15 de Janeiro, atterada pela Lei

n." 64/20",

••

de 22 de Dezembro, adaptada

de Junho,
(a) - Postos de trabalho a preencher com relação juridica por tempo delerminado
(at) - Postos de trabalho a preencher com relação jurldica por tempo indeterminado
(b) - Poslos de tratamo a tempo parcial
(e) - Postos de trabalho preenchidos com relação jurídica por lempo determinado
(d) - Carreira de origem de Técnico Superior área de Direito
(e) - Carreira de origem de Técnico Superior área de Economia
(f) - Carreira de origem de Técnico Superior área de Engenharia Civil
(g) - Carreira de origem de Técnico Superior área de Engenharia Mecânica
(h) - Carreira de origem de Técnico Superior área de Arquivo
(i) - Em serviço na Unidade de Missão do IMI
(J) - Em regime de cedência na COMURBEIRAS, CIM
(k) - Exerce funções em cargo dirigenle
(I) - Exerce funções em ga~nete de apoio
(m) - Exerce funções na RUDE
(n) - Exerce funções na Parkurbis
(o) - Exerce funções noEspaço das Idades
(p) - Exercer funções em Junta de Freguesia
(q) , Exerce funções na Comurbeiras
(r) , Na situação de licença sem remuneração
(5) - Cargo de direcção intermédia de 1,' grau a prover
(I) - Cargo de direcção intermédia de 2,' grau a prover
(u) - Cargo de direcção lntermédla de 3' grau ou inferior a prover
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à Adrnínístraçâo Local pelo Decreto-Lei n,' 9312004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.? 104/2006, de 7

