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1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2019 

 

 

(artigo 29.º do anexo a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 
 
 

  

 

 

 

1 

Ocupados Não ocupados

Diretor de Departamento 1
Vínculo de em prego público - Comissão de Serviço em regime de 

substituição

Chefe de Divisão 1 1
Vínculo de em prego público - Comissão de Serviço em regime de 

substituição

Chefe de Unidade 1 Vínculo de em prego público em  Com issão de Serviço

Técnico Superior área de Desporto 3 Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado 

Técnico Superior da área de Assessoria e

Administração
1

Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado

1 a exercer funções de Chefe da Divisão de Cultura em regime de substituição

Técnica Superior área de Teatro 1
1 a exercer funções em  regim e de Requisição – M apa de Pessoal do IPB - 

Instituto Politécnico de Bragança

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

Técnico Superior área de Sociologia 1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

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

Técnico Superior área de Serviço Social 1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

Técnico Superior área de Educação 2 2
Vínculo de em prego público por tem po indeterm inado                                                                

2 postos de trabalho vagos

Técnico Superior área de Biblioteca e

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

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

Técnico Superior da área Animação e Produção

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

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

Técnico Superior da área de Psicologia Clínica

e da Saúde
1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

Técnico Superior da área de Psicologia da

Educação
1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

Técnico Superior da área de Psicologia do

Trabalho, Social e das Organizações
1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

Técnico de Informática 1 Vínculo de em prego público a term o resolutivo certo

Assistente Técnico 20 2

Vínculo de emprego público por tempo indeterminado                                                                   

1 posto de trabalho em mobilidade no IM T                                                                                                     

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

tempo  indeterminado  a criar na área de at iv idade -   so m

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

1 posto de trabalho vago

Assistente Operacional 38 10

Vínculo de emprego público por tempo indeterminado                                                   

1 posto de trabalho em mobilidade interna intercarreiras e 9 postos de 

trabalho vagos

TOTAL 79 18

Cargo/carreira/categoria

N.º postos de trabalho 

previstos Observações 

DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL - DIS

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

 

 

 

Bragança e Paços do Município, 04 de fevereiro de 2019. 
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Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr. 


