
Cargo / Carreira 

/ Categoria
Preenchidos A preencher

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza 

técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a 

decisão; - Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e 

execução de outras atividades de apoio geral ou especializado 

nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos 

órgãos e serviços; - Funções exercidas com responsabilidade e 

autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado;

Técnico Superior 1 0 1 Dina Serra

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e 

processos, com base em directivas bem definidas e instruções 

gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de actuação 

comuns e instrumentais e nos vários domínios de actuação dos 

órgãos e serviços.

Assistente 

Técnico
6 0 6

Fernando Andrade, Maria José Lopes, 

Sandra Machado,  Sónia Silva, Irene 

Barroso, Rute Duarte

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou 

mecânico, enquadradas em directivas gerais bem definidas e 

com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de 

apoios elementares, indispensáveis ao funcionamento dos 

órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela 

sua correcta utilização, procedendo, quando necessário, à 

manutenção e reparação dos mesmos.

Assistente 

Operacional
9 2 11

Mª Assunção Jorge, Susana Ferreira,  

Rui Marta, Filipe Azenha, Filipe 

Correia, Jaime Soares, Bruno 

Nascimento, Hugo Luciano, Pedro 

Santa Rita

16 2 18

Mapa Resumo dos Postos de Trabalho por Cargo / Carreira / Categoria

Obs.

a)

Técnico Superior 0

Assistente Técnico 0

Assistente Operacional 0

Aprovado em Reunião do Executivo de 14 de Dezembro de 2021

Para apreciação na Assembleia de Freguesia de 27  de Dezembro de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia

Guilherme Ponce de Leão

TOTAL FINAL

Cargo / Carreira / Categoria Nº Postos de Trabalho

1

6

11

ANO 2022

Mapa de Pessoal da União das Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem

(Artigo 29.º da Lei 35/2014, de 20 de junho (LGTFP))

Atribuições / Competências / Actividades

Nº postos de trabalho

Total Obs. Nome


