1

Nº de postos

Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento
e Turismo

Turismo: Inventariar as potencialidades turisticas da área do Municipio e promover a sua
divulgação; promover o desenvolvimento de meios, ações e infraestruturas de apoio ao
turismo e lazer; Propor e desenvolver ações de acolhimento ao forasteiro; Colaborar com
os organismos regionais e nacionais de fomento do turismo; Colaborar no
desenvolvimento e fomento do desporto, da cultura e da recreação, através do
aproveitamento de equipamentos turísticos, espaços, ribeiros, matas, parques entre
outros.

Vagos

Ocupados

Assistente
operacional

Encarregado
operacional

Assistente
técnico

Coordenador
técnico

2

Turismo

2

Serviço de Educação: Promover o levantamento das necessidades de equipamento na
área educativa; Executar todas as tarefas e ações abrangidas pelas competências do
Município em matéria educativa; Assegurar a gestão dos equipamentos educativos da
administração municipal, colaborando, sempre que conveniente, com os diversos serviços
municipais com envolvimento nesta matéria; Desenvolver contatos e promover a celebração
de protocolos com instituições educativas públicas e particulares, coletividades,
organizações juvenis e outras entidades, bem como colaborar com a comunidade educativa
municipal em projetos e iniciativas que potenciem a função social da escola.

Total
Serviço de Informática: Elaborar e propor o projeto do plano informático municipal e
promover a sua implementação quando aprovado pelos órgãos competentes; Prestar aos
órgãos e serviços municipais a assessoria em matéria informática de que carecem;
Proceder à informatização das atividades dos serviços municipais na sequência da
implementação do plano informático municipal e assegurar subsequentemente o
tratamento regular da informação que decorre dessa informatização; Propor as necessárias
ações de formação, no âmbito informático; Exercer as demais funções que lhe sejam
cometidas por lei ou por despacho superior.

2

2

Subtotal

Divisão
administrativa e
Financeira

Fiscal Municipal

Técnico de
informática

Especialista de
Informática

Apoio ao desenvolvimento: Estudar e fazer o acompanhamento fisico-financeiro das
obras enquadradas no âmbito dos apoios comunitários; Realizar inquéritos
económicosociais;
Implementar
procedimentos
tendentes
ao
levantamento,
sistematização e divulgação de informação que constitua uma base de análise das
tendências de desenvolvimento do Municipio e que sirva de apoio a estudos ou decisões
de fundo.

Subtotal

Gabinete de
Qualificação e
Coesão Social

Técnico
superior

Atribuições/competências/ atividades

Chefe de
unidade

Unidade orgânica

Chefe de
divisão

de trabalho
Área de formação
académica e/ou
profissional

2

1

2

2

2

2

2

4

Técnico de
Informática

1

Subtotal

1

1

Total

1

1

Contrato a termo
resolutivo certo

Cargos/carreiras/categorias

Obs.
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2

Nº de postos

Divisão de Obras
Gabinete de Apoio
ao Desenvolvimento
e Turismo

Apoio ao desenvolvimento: Estudar e fazer o acompanhamento fisico-financeiro das
Chefe de Divisão: Dirigir e coordenar os sectores e serviços de apoio em conformidade
com as deliberações da Câmara Municipal e ordens do respetivo Presidente;
Superintender no pessoal afeto aos serviços; Controlar e acompanhar a fiscalização de
obras municipais; Dirigir e coordenar as obras executadas por administração direta;
Coordenar a mobilidade de pessoal e viaturas entre setores; Prestar todo o apoio técnico
ao Presidente da Câmara.

Vagos

Ocupados

Assistente
operacional

Encarregado
operacional

Assistente
técnico

Coordenador
técnico

Fiscal Municipal

Técnico de
informática

Especialista de
Informática

Técnico
superior

Atribuições/competências/ atividades

Chefe de
unidade

Unidade orgânica

Chefe de
divisão

de trabalho
Área de formação
académica e/ou
profissional

1

1

Subtotal

1

1

Total

1

1

Total Geral

1

2

1

2

6

Contrato a termo
resolutivo certo

Cargos/carreiras/categorias

Obs.
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