










        ANO: 2020 Câmara Municipal de Moura

1.ª Alteração ao mapa de pessoal  aprovado para o ano 2020 (artigo 29.º/5 da  LTFP)

Ocupados Previsionais Cativos

Assistente Operacional
Condução de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais

Esc. Obrig. + Carta de 

condução adequada
9 1 0

9 1 0

Assistente Técnico Turismo 12º ano 0 1 0

0 1 0

Técnico Superior Ludoteca
Licenciatura em Educação 

Básica/Animação Cultural
3 0 0

3 0 0

Obs.

Unidades Orgânicas

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

2 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Nº de postos de trabalho

Carreira/Categoria/Cargo Área Funcional
Área de Formação 

Académica e/ou 

profissional

Atribuições, Competências, Atividades

Conduz máquinas pesadas de movimentação de terras ou gruas ou veículos destinados à limpeza urbana ou

recolha de lixo, manobrando também sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das viaturas, zela

pela conservação e limpeza das viaturas, verifica diariamente os níveis de óleo e água e comunica as

ocorrências anormais detectadas nas viaturas, pode conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas.

4 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO, GESTÃO URBANÍSTICA, INVESTIMENTO E TURISMO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Acompanhar as iniciativas de âmbito turístico desenvolvidas pelo ou no Município. Assegurar o atendimento

ao turista/visitante quer no Edifício de Receção ao Turista, quer em eventos de promoção do Município. -

Acompanhar visitas guiadas de grupos de visitantes na cidade de Moura. Organizar e assegurar a promoção e

divulgação do concelho em feiras e certames. Apoiar a estruturação e desenvolvimento de produtos turísticos

no concelho de Moura. Colaborar na divulgação das matérias de interesse cultural/turístico. Requisitar

material turístico necessário ao bom funcionamento dos serviços. Proceder à venda de material turístico e de

publicações. Elaborar estatísticas de movimentos, de ações e de atendimentos. Colaborar na definição do

perfil do turista/visitante de Moura. Zelar pelo bom funcionamento dos espaços turísticos.

Assegurar o acompanhamento técnico e especializado das atividades lúdico-pedagógicas e de atividades de

tempos livres, mediante a aplicação de dinâmicas de grupo, atividades e oficinas multidisciplinares, visando,

nomeadamente: o estímulo da expressão dramática e plástica, o desenvolvimento do gosto pela leitura; a

construção de aprendizagens integradas; favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado das

capacidades e potencialidades de cada criança.

Assegurar as ações inscritas no plano anual de atividades e projeto educativo, em articulação e colaboração

com os pais e encarregados de educação, privilegiando uma política de integração com as escolas do concelho

e implicando-as num projeto participativo de desenvolvimento cultural diversificado. Planear, organizar e

preparar as atividades dirigidas a grupos de alunos e/ou crianças em áreas temáticas diversificadas; elaborar

recursos e materiais didático-pedagógicos e participar na respetiva avaliação das atividades desenvolvidas;

promover, organizar e participar em atividades complementares, curriculares e extracurriculares com a

comunidade educativa no âmbito de projetos desenvolvidos pela autarquia. Implementar, acompanhar,

avaliar e propor regulação das diferentes atividades na área de animação cultural; análise e prestação de

informação técnica a solicitações dos diferentes agentes culturais tendo em vista o apoio regular ou

excepcional do município às respectivas atividades.

Exercer as demais funções, procedimentos ou tarefas, na sua área de formação, que lhe sejam cometidas por

Lei, deliberação, despacho ou determinação superior.

SUB-TOTAL
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        ANO: 2020 Câmara Municipal de Moura

1.ª Alteração ao mapa de pessoal  aprovado para o ano 2020 (artigo 29.º/5 da  LTFP)

Ocupados Previsionais Cativos
Obs.

Unidades Orgânicas

Nº de postos de trabalho

Carreira/Categoria/Cargo Área Funcional
Área de Formação 

Académica e/ou 

profissional

Atribuições, Competências, Atividades

Técnico Superior
Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos

Licenciatura em  

Administração 

Pública/Recursos 

Humanos/Direito

0 1 0

0 1 0

Assistente Operacional Águas e Saneamento Esc. Obrigatória 0 1 0

Assistente Operacional
Serviços Gerais (Águas e 

Saneamento)
Esc. Obrigatória 0 3 0

0 4 0

12 3 0

0 4 0

Município de Moura, 19 de fevereiro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal

/Álvaro José Pato Azedo/

13 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SUB-TOTAL

Abre valas, roços a auxilia os canalizadores na montagem e desmontagem de redes prediais e públicas, de

águas e esgotos, desobstrução de coletores de esgotos e outros serviços adstritos à oficina de águas e

esgotos.

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo determinado

Executa canalizações em edifícios, instalações industriais e outros locais, destinados ao transporte de água ou

esgotos, corta e rosca tubos e solda tubos de chumbo, plástico, ferro, fibrocimento e materiais afins, executa

redes de distribuição de água e respectivos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários,

executa outros trabalhos similares ou complementares dos descritos, instrui e supervisiona no trabalho dos

aprendizes e serventes que lhe estejam afectos. 

TOTAL POR TEMPO DETERMINADO

TOTAL POR TEMPO INDETERMINADO

6 - DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS

SUB-TOTAL

Recolher, tratar e difundir a legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária aos serviços.

Elaborar pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como normas e

regulamentos internos. Realizar estudos e outros trabalhos de natureza jurídica conducentes à definição das

políticas do município. Apoiar juridicamente na elaboração de projetos regulamentares ou de protocolos.

Promover as ações respeitantes à movimentação e gestão do pessoal, a fim de possibilitar uma correta

afetação dos recursos humanos existentes, com necessidades de cada serviço. Promove as ações necessárias

ao recrutamento de pessoal, definindo perfis, métodos e critérios de seleção. Assegura o normal decurso do

procedimento necessário à progressão e promoção nas categorias e carreiras; 

Colaborar nos processos de recrutamento e seleção. Gerir os processos das medidas de emprego inserção.

Aferir a necessidade de formação profissional, avaliando as exigências impostas a cada serviço e os valores

humanos disponíveis, promovendo as necessárias adaptações e ações de formação. Propor, dinamizar e

elaborar candidaturas a programas de financiamento, para formação profissional. Organizar, divulgar e gerir o

plano de formação anual. Elaborar pareceres e informações na área de atividade e da unidade orgânica.

Exercer todas as atividade/funções afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador/a detenha

qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização profissional.
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