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1. Memorandum explicativo do Mapa de Pessoal 2022  

1. Enquadramento Jurídico  

 O Município de Vila Nova de Poiares, através da sua Câmara Municipal, como empregador público, em cada 

exercício orçamental, deve planear as atividades de natureza permanente ou temporária, considerando a 

missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos 

financeiros disponíveis. Deve ainda incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis.  

Deste modo, e de acordo com o estipulado no artigo 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Púbicas 

(LTFP), aprovada em Anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, o Município de Vila Nova de Poiares prevê 

anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, tendo em conta as atividades a desenvolver durante a sua execução.   

O mapa de pessoal contém a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece 

para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:  

a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar;  

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;  

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou 

profissional de que o seu ocupante deva ser titular;  

d) Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por portaria 

do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado com as 

competências associadas à especificidade do posto de trabalho.  

 

O Mapa de Pessoal é aprovado pela entidade competente pela aprovação da proposta de orçamento, sendo 

afixado no órgão ou serviço e inserido em página eletrónica.  

A estrutura do Mapa de Pessoal contempla as diversas modalidades de relação jurídica de emprego público 

existentes no Município de Vila Nova de Poiares nomeadamente, os contratos de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, as comissões de serviço e as nomeações em regime de substituição.  

Atenta a sua natureza, não inclui as prestações de serviços.   

  

2. Definições e Estrutura do Mapa   

 a) Carreiras  

Carreira Categoria/cargo 

 Cargos Dirigentes 

Carreiras gerais   

Técnico Superior   Técnico Superior  

Assistente Técnico   

Assistente Técnico  

Coordenador técnico  

Assistente Operacional   Assistente Operacional  



Carreiras especiais  

Revistas   

Não Revistas  

Subsistentes   

Policia Municipal   

Técnico de informática  

Especialista de Informática 

Fiscal de Leitura e Cobranças  

  Encarregado Pessoal Auxiliar 

  

b) Modalidade do Vínculo   

De acordo com o artigo 6º da LTFP, que determina o tipo de vinculo para o exercício de funções públicas, 

o Mapa de Pessoal inclui as seguintes modalidades:   

 Contrato de trabalho em funções públicas (por tempo indeterminado);  

 Contrato de trabalho em funções públicas (por tempo determinado), não ser prevendo que para o 

ano de 2022 se estabeleça qualquer vinculo nesta modalidade  

 Comissão de serviço/nomeação em regime de substituição  

 

 Os postos de trabalho  

Os postos de trabalho integrados no presente Mapa de Pessoal encontram-se divididos em:   

 Ocupados   

 A ocupar  

 Cativos  

 Em comissão de serviço/em regime de substituição 

 Mobilidade Interna (intercarreiras, intercategorias ou na categoria, no Municipio de Vila Nova de 

Poiares   

 Mobilidade interna na categoria proveniente de outros órgãos ou serviços.  

 Mobilidade interna na categoria noutros órgãos ou serviços.  

 

Importa esclarecer que o Mapa de Pessoal não se confunde com o efetivo municipal, nem mesmo o número 

previsto com os postos de trabalho ocupados; o mapa de pessoal é uma mera previsão de postos de trabalho 

não correspondendo necessariamente ao número de trabalhadores ao serviço, este consta do anexo I ao 

mapa.   

Os postos de trabalhos a ocupar, consistem na totalidade dos postos que se preveem necessários para 

o cumprimento das missões, das atribuições, dos objetivos e das atividades fixadas para 2022;   

 

Os postos de trabalhos ocupados, correspondem aos postos dos trabalhadores em exercício de funções no 

Municipio de Vila Nova de Poiares.  



 

Contemplam igualmente os postos ocupados pelos trabalhadores que se encontram a exercer funções no 

Município de Vila Nova de Poiares através da figura da Mobilidade entre Órgãos ou Serviços aos quais é 

aplicável a LTFP, ou no próprio Órgão ou Serviço (o Mapa de Pessoal poderá contemplar quatro situações, 

diferenciando entre mobilidade na categoria, intercategorias, intercarreiras ou na categoria em atividade 

diferente), ou através de Acordo de Cedência de Interesse Público.  

Contempla igualmente os chamados “postos de trabalho cativos”, que correspondem aos postos de origem 

dos trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares que se encontram:   

 Em mobilidade intercarreiras, intercategorias e na categoria em atividade diferente no Município 

de Vila Nova de Poiares;   

 Em exercício de cargos dirigentes na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, ou noutras 

entidades, em Comissão de serviço/regime de substituição,  

 Em mobilidade ou em cedência de interesse público noutras entidades;  

 Em cargos de nomeação como por exemplo membros de gabinetes, (adjuntos, secretários etc) 

 

Estes trabalhadores, que apesar de não se encontrarem ao serviço, mantém o seu posto de trabalho ocupado, 

libertando-se o mesmo caso consolidem a mobilidade noutro órgão ou serviço, regressarem ao seu lugar de 

origem após o terminus da sua comissão de serviço, ou mobilidade, ou quando termine a situação jurídica que 

deu origem à “saída” do trabalhador (cedência de interesse público) 

 

3. Parâmetros considerados na elaboração do mapa para 2022  

Na elaboração do presente mapa, as diferenças entre o Mapa de Pessoal de 2021 para 2022 são explicadas por 

um conjunto de parâmetros de atualização.  

Relativamente às saídas de trabalhadores do Município de Vila Nova de Poiares, o quadro infra representa o 

numero de trabalhadores e os motivos de saídas definitivas com reflexo nos postos de trabalho ocupados  

 

Saídas Definitivas   Número de trabalhadores  

Aposentações   2  

Integração noutros organismos (consolidação)   2   

Óbitos 2  

   

Um dos parâmetros que determina a atualização do mapa de pessoal é a passagem para a situação de “cativo” 

Os motivos de “saída” de trabalhadores, devido à sua natureza determinam a transição dos postos de trabalho 

para “cativo”, sendo os motivos mais significativos os de mobilidade na categoria no exterior (3) , a celebração 

de acordos de cedência de interesse público com outras entidades (5) – APIN, trabalhadores que foram 

nomeados como chefes de unidade em regime de substituição, (5), grande parte na sequência do ajustamento 

à orgânica dos serviço municipais operada através do Despacho 9517/2019 publicado no DR de 21 de 



outubro de 2019,  e posteriormente alterada através do Despacho n.º 15/2021 - Reorganização dos Serviços 

Municipais, Publicado no DR 2.ª série n.º52 de 16/03/2021, cujos lugares na carreira/categoria de origem 

ficam cativos até à cessação do referido regime de substituição, e regresso à carreira de origem. Contempla 

também um lugar cativo (1) em virtude da nomeação de uma trabalhadora em regime de substituição como 

Chefe de Divisão noutro Organismo.  

 

Saídas – passagem para cativo – desempenho de funções noutros organismos, desempenho de funções de 

cargo dirigente, Mobilidades nas diversas modalidades  

Acordo de cedência de interesse público   5  

Mobilidade na categoria no exterior   3  

Mobilidade intercarreiras no Município 3 

Nomeação em regime de substituição no Municipio   5 

Nomeação em regime de substituição noutra entidade   1 

 

No que concerne aos postos de trabalho a ocupar, estão a decorrer 7 (sete) Procedimentos Concursais 

conducentes ao preenchimento de 9 postos de trabalho, (2 assistentes operacionais e 7 técnicos superiores). 

Encontra-se também a decorrer procedimentos concursais tendentes ao preenchimento dos lugares de chefes 

de unidade de 3º grau (1) e 4.º grau (4).   Acresce que para o ano de 2022 resultante não só da transferência 

de competências na área da Saúde, Educação e Ação Social que se vai operar já no ano de 2022, nos termos 

do disposto na Lei n.º 50/2018, de 30 de agosto e concretizada com a publicação dos Decretos-leis sectoriais,  

mas também ao facto de ser necessário dar resposta à carência de recursos humanos identificadas pelos 

serviços municipais como necessidades permanentes, torna-se impreterível a abertura de procedimentos 

concursais para o recrutamento onze assistentes operacionais (11), dois técnicos superiores, (2), e um 

assistente técnico (1). Prevê-se também que possa ocorrer a consolidação da mobilidade de 3 trabalhadores. 

  

 4. Resumo do Mapa de pessoal do Município de Vila Nova de Poiares para 2022 

 

Totais de trabalhadores em efetividade de funções no Municipio de Vila Nova de 

Poiares  

Carreiras/categorias  Numero de trabalhadores  

Técnicos superiores  27  

Técnicos informáticos   2  

Especialista de Informática  1 

Coordenador técnico   2  

Encarregado de pessoal auxiliar  1  



Assistentes técnicos   13  

Assistentes operacionais  54  

Agentes da Policia Municipal   5  

Total   105  

Lugares a ocupar com abertura de novos procedimentos Concursais Plano de 

recrutamento para 2022 

Carreira/categoria/cargo  Número de lugares a ocupar  

Técnico Superior   2  

Assistente Técnico  1 

Assistente Operacional   11 

Total  14 

Lugares a ocupar com procedimentos Concursais a decorrer 

Chefe de Unidade 3.º Grau  1 

Chefe de Unidade de 4.º Grau  4  

Técnicos superiores  7 

Assistentes operacionais  2 

Total   14  

Previsão da consolidação da mobilidade  intercarreiras de trabalhadores em exercício 

de funções  

Especialista de Informática  1 

Assistente Técnico  1 

Técnico Superior  1 

Eventual consolidação da mobilidade na categoria proveniente de outro órgão ou serviço 

Técnico Superior  1 

  

  



 
 

MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES 

Art.º 29 do anexo da Lei nº 35/2014 de 2º de junho  
Atribuições/competências/atividades previstas no Regulamento de Reorganização dos Serviços Municipais, Publicado no DR 2.ª série n.º52 de 16/03/2021 

 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 

No 
Município 

de Vila 
Nova de 
Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse Publico 

e Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

Policia Municipal 
Adjunto do 
Presidente 

1       1 0 
Designação para GAP em regime de comissão de 
serviço 

SUBTOTAL   1             1 0   

            

            

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 

Assistente 
Técnico 

Secretariado, 
apoio aos 
órgãos 

1             1 0 
Designação para GAV em regime de comissão de 
serviço 

SUBTOTAL   1             1 0   

            

SERVIÇOS ABRANGIDOS POR LEGISLAÇÃO ESPECIAL  

SERVIÇO DE PROTEÇÃO CIVIL 

Coordenador 
Municipal de 
Proteção Civil 

Proteção Civil 1             1 0 
Designado CMPC em regime de comissão de serviço. 
(trabalhador do Municipio com CTFPTI) 

SUBTOTAL   1         1 0   

          

SERVIÇO DA POLICIA MUNICIPAL 

Agente da Policia 
Municipal –
Agente Graduado 

Policia 
Municipal 

         1   4 0 
 Um trabalhador designado  para GAP em regime de 
comissão de serviço 

SUBTOTAL            1   4 0   



Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 

No 
Município 

de Vila 
Nova de 
Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse Publico 

e Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

            

SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Técnico superior 
Medicina 

Veterinária 
              1 0   

SUBTOTAL                 1 0   

            

GABINETE DE INFORMÁTICA 

Técnico  de 
informática  

Técnico 
informática 

              1 0   

Assistente 
técnico 

Apoio Técnico               *1 0 
*Mobilidade intercarreiras no Municipio de VNP 
(especialista de informática) 

Especialista de 
Informática 

Gestão e 
arquitectura de 
sistemas de 
informação; 
Infra-estruturas 
tecnológicas; 
Engenharia de 
software 

  1       Mobilidade intercarreiras  

SUBTOTAL                 2 0   

            

GABINETE DE APOIO AO JULGADO DE PAZ 

Técnico Superior 
Técnica de 

atendimento 
              1 0   

Assistente 
técnica 

Apoio               *1 0  Mobilidade intercarreiras  

SUBTOTAL                 2 0   

            

GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR 

Técnico superior 

Candidaturas, 
projetos, 

empreendedor
ismo, 

              1 0   

SUBTOTAL                 1     

            



Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 

No 
Município 

de Vila 
Nova de 
Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse Publico 

e Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

 
 

           

GABINETE DE COMUNICAÇÕES, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING  

Técnico superior 

Marketing, 
publicidade, 

relações 
publicas, apoio 

aos órgãos 

              2 0   

SUBTOTAL                 2 0   

TOTAL   3       1 15 0   

  



 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares Cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 

No Município 
de Vila Nova 
de Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse 
Publico e 

Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

UNIDADES ORGÂNICAS 

UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO 
Chefe de 
Unidade 3º Grau 

Dirigente         0  

SUBTOTAL 
 

         0  

            

UNIDADE DE PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES 

Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente   1          *1 1 

Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição; ) Encontra-se a decorrer 
procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação atual, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual; 

Técnico superior 

Engenharia, 
geográfica, 
cadastral, 
florestal, 

        *1   3 **2 

*1 Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição. 
**Encontra-se a decorrer 2 Procedimentos concursais 
–  1 Eng. Civil e 1 Eng. Florestal. 

Encarregado de 
pessoal Auxiliar 

                1 0   

Fiscal leituras e 
cobranças 

              *1  0 1 trabalhador Cedência de interesse Público   

Assistente 
Operacional 

Manutenção 
obras, 
infraestruturas 
municipais, 
floresta. 

           *4 13 3 

*4 trabalhadores – Cedência de interesse público.  
**Abertura de Procedimento concursal para ocupação 
de 3 postos de trabalho- assistente operacional  
 

TOTAL     1      1 5 18 6   

            

UNIDADE DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 
Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente   1            1 1   

SUBTOTAL     1             1   

Técnico superior 
Infraestruturas 
municipais  

         *1   3  
*1 Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição  

Assistente 
operacional 

Manutenção 
obras e 
infraestruturas 
municipais,  

       *1       *20   
*1 trabalhador em mobilidade na categoria 
proveniente de outro serviço/entidade.  

TOTAL      1    1    1   24 1   



 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares Cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 No Município 

de Vila Nova 
de Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse 
Publico e 

Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

Chefe de 
Unidade 3º Grau 

Dirigente         0  

SUBTOTAL                  0   

UNIDADE FINANCEIRA  

Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente   1            1 1 

Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição; Encontra-se a decorrer 
procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à 
Administração Lopostocal pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, na sua redação atual;  

Técnico superior 
Contabilidade, 
gestão,  

     1  ****1 ***2  *1   3 **1 

*1 Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição 
 **Encontra-se a decorrer 1 Procedimento concursal 
para ocupação de posto de trabalho- contabilidade e 
auditoria  
*** 2 trabalhadoras em mobilidade na categoria 
noutro serviço 
****1 trabalhadoras em mobilidade na categoria 
proveniente de outro serviço 

Coordenador 
técnico 

Tesoureiro                1 0   

Técnico 
informática  

Técnico 
informática 

              1 0   

Assistente 
técnico 

Apoio 
administrativo, 
contratação 

     1        2 0 
*1 trabalhadora em Mobilidade intercarreiras   
 

TOTAL     1   1    2   8 2   

  



 

 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares Cativos  Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 

No 
Município de 
Vila Nova de 

Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse 
Publico e 

Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS  
Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente                 0   

Técnico superior 
Jurídico, 
recursos 
humanos  

        1 **1   0 *2 

*Abertura de procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho - jurista  
*Encontra-se a decorrer 1 Procedimento concursal 
para ocupação de posto de trabalho- Gestão de 
Recursos Humanos 
** Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição noutro Órgão da 
Administração Local   
 

Assistente 
técnico 

Apoio 
administrativo, 
recursos 
humanos 

          *1   3 0 
* Designação para GAV em regime de comissão de 
serviço 

Assistente 
Operacional  

Telefonista               2 0   

SUBTOTAL          1 2   5 2   

SUBUNIDADE ORGÂNICA 
Coordenador 
Técnico 

Coordenação 
administrativa 

             1     

Assistente 
técnico 

Apoio 
administrativo 

             4     

SUBTOTAL             5    

TOTAL         1 2   10 2   

  



 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Lugares Cativos  Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 No Município 

de Vila Nova 
de Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse 
Publico e 

Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

 

UNIDADE DE FUNÇÕES SOCIAIS  

Chefe de 
Unidade 3º Grau 

Dirigente   1           1  1 

Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição; Encontra-se a decorrer 
procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual  

SUBTOTAL     1            1 1   

UNIDADE DE SERVIÇOS SOCIAIS E DE EDUCAÇÃO 
Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente                 0   

Técnico superior 
Apoio e 
intervenção 
social  

          *1   2 **1 

*1 Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição 
**Abertura de procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho – Psicologia 
 

  

Técnico superior 
Apoio 
Educativo 

       1 *2 

*Encontra-se a decorrer 1 Procedimento concursal 
para ocupação de 2 postos de trabalho- TS –Ciências da 
Educação  
 

Técnico superior 
Inserção 
Profissional  

       1   

Assistente 
operacional  

Apoio social         1   

Assistente 
operacional 

Apoio 
educativo 

              13 *10 

*Encontra-se a decorrer 1 Procedimento concursal 
para ocupação de 2 postos de trabalho- assistente 
operacional  
*Abertura de Procedimento concursal para ocupação 
de 8 postos de trabalho- assistente operacional  
 

TOTAL     1        1   19 14   

  



 

Cargo/Carreira 
 

Área Funcional 
 

Comissão 
de Serviço 

 

Dirigentes 
em Regime 

de 
Substituição 

 

Mobilidade Cativos Número Total de 
postos de trabalho 

ocupados com 
vinculo Emprego 

publico por tempo 
indeterminado (em 

efetividade de 
funções  

Numero 
total de 

postos de 
trabalho a 

ocupar 
 

Observações 
 No Município 

de Vila Nova 
de Poiares 

Proveniente 
de outros 
órgãos ou 
serviços 

Mobilidade 
noutros 
órgãos/ 
serviços 

Membros de 
gabinetes, 

Dirigentes em 
regime de 

substituição, 
comissão de 

serviço 

Cedência de 
Interesse 
Publico e 

Licença sem 
Remuneração 
menos de 365 

dias 

 

UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE 

Chefe de 
Unidade 4º Grau 

Dirigente  1      1 1 

Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição; Encontra-se a decorrer 
procedimento concursal ao abrigo da Lei n.º Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua redação atual  

Técnico superior 
Desporto/outr
os 

     *1   **1 

*1 Dirigente nomeado em Comissão de Serviço, em 
regime de substituição 
**Encontra-se a decorrer 1 Procedimento concursal 
para ocupação de 1 postos de trabalho- TS –ciências do 
desporto 

Assistente 
técnico 

Apoio 
administrativo, 
apoio 
educativo 

              1 1  
*Abertura de Procedimento concursal para ocupação 
de 1 posto de trabalho- assistente técnico. 

  

Assistente 
operacional 

Apoio 
educativo 

              4     

TOTAL   1    1  6 3  

UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISMO 
Chefe de 
Unidade 4º Grau 

 Dirigente              0   

Técnico superior 

Biblioteca e 
Arquivo, 
comunicação, 
historia  

       4   

Assistente 
operacional 

Tarefas de 
apoio  

       1   

TOTAL             0   5    

Total do Mapa    3 5 3 2 3 9 5 105 28   

 

 

 

 

 



 

Anexo I 

Totais de trabalhadores em efetividade de funções no Municipio de Vila Nova de Poiares  

Carreiras/categorias  Numero de trabalhadores  

Técnicos superiores  27 

Técnicos informáticos   2  

Especialista de Informática  1 

Coordenador técnico   2  

Encarregado de pessoal auxiliar  1  

Assistentes técnicos   13  

Assistentes operacionais  54  

Agentes da Policia Municipal   5  

Total   105  

Previsão da consolidação da mobilidade  intercarreiras de trabalhadores em exercício de funções 

Especialista de Informática  1 

Assistente Técnico  1 

Técnico Superior  1 

Lugares a ocupar com abertura de novos procedimentos Concursais- Plano de recrutamento para o ano de 2022 

Carreira/categoria/cargo  Número de lugares a ocupar  

Técnico Superior   2  

Assistente Técnico  1 

Assistente Operacional   11 

Total  14 

Lugares a ocupar com procedimentos Concursais a decorrer 

Chefe de Unidade 3.º Grau  1 

Chefe de Unidade de 4.º Grau  4  

Técnicos superiores  7 

Assistentes operacionais  2 

Total   14  

 

 


