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Ocupados Não ocupados

Diretora de Departamento 1
Vínculo de emprego público em Comissão de 

Serviço

Chefe de Divisão 1
Vínculo de emprego público em Comissão de 

Serviço

Chefe de Unidade 1
Vínculo de emprego público em Comissão de 

Serviço

Técnico Superior área de Arquivo 2
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado 

Técnico Superior área de Economia 1

Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado a exercer funções de Diretora 

do Departamento de Administração Geral e 

Financeira – em Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Gestão 1

Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado a exercer funções de Chefe da 

Divisão de Administração Financeira – em 

Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Gestão Autárquica 1
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado

Técnico Superior área de Recursos Humanos 1
Posto de trabalho a preencher com vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado

Técnico Superior/área Jurídica 2
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado

Especialista de Informática 2 2

Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado e 2 Postos de trabalho a preencher 

com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado

Técnico Informática 2
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado

Técnico Superior área de Contabilidade e

Administração
3 1

2 Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, 1 a exercer funções de Chefe de 

Unidade de Administração Geral – em Comissão de 

Serviço 

Coordenador Técnico 4 3
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado 

Assistente Técnico 25 3
Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado

Assistente Operacional 16 2

Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado,                                                                                      

+2 Postos de trabalho com vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado a criar - na área de limpeza 

das instalações

TOTAL 60 14

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA - DAGF

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

Cargo/carreira/categoria

N.º postos de trabalho 

previstos Observações 
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Ocupados Não ocupados

Diretor de Departamento 1 Vínculo de em prego público em  Com issão de Serviço

Chefe de Divisão 3 Vínculo de em prego público em  Com issão de Serviço

Técnico Superior área de Arquitetura 3 1
Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado e 1 vago por motivos 

de aposentação

Técnico Superior área de Engenharia Civil 9 3

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado, 1 a exercer funções de 

Diretor do Departamento de Serviços e Obras M unicipais – em Comissão de 

Serviço.                                                                                

Técnico Superior de Arqueologia 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Técnico Superior área de Trânsito 1

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado, 1 a exercer funções de 

Chefe da Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo - em 

Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Economia 1
Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado, 1 a exercer funções de 

Chefe da Divisão de Logística e M obilidade - em Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Gestão 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Técnico Superior área de Engenharia Mecânica 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Técnico Superior área de Engenharia

Eletrotécnica
1 1

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado, 1 a exercer funções de 

Chefe da Divisão de Ambiente, Águas e Energia – em Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Geografia e

Planeamento Regional
2

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado em  período 

experim ental, 1 a exercer funções de Chefe da Divisão de Promoção 

Económica e Desenvolvimento Social – em Comissão de Serviço

Técnico Superior área de Engenharia Agrária 1 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Técnico Superior área de Engenharia do

Ambiente
1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Coordenador Técnico 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Assistente Técnico 21 2
Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado, 2 Postos de trabalho 

a preencher com vínculo de emprego público por tempo indeterminado

Topógrafo 2 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Fiscal Municipal 3 2
Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado  e 2 Postos de trabalho 

com vínculo de emprego público por tempo indeterminado

Fiscal de Obras 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Encarregado Geral Operacional 1 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Encarregado Operacional 7 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

Assistente Operacional 133 7

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado,                                                                                             

4 Postos de trabalho com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado vagos (1 canalizador, 2 Condutor de M áquinas e Veículos 

Especiais e 1 M otorista de Pesados), 2 Postos de trabalho com vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado - na área de canalizador (concurso 

a decorrer)                                                                                                                                                                   

+1 P o sto  de trabalho  co m ví nculo  de emprego  público  po r 

tempo  indeterminado  a criar -  C o veiro

TOTAL 191 22

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS - DSOM

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

Cargo/carreira/categoria

N.º postos de trabalho 

previstos Observações 
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