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Mapa de Pessoal do Município de Guimarães - 2020 - Existências (doc.1)

Permanente 1 4 15 5 8 2 31 5 71

Temporária 1 1

Permanente 1 3 1 18 16 1 4 76 4 124

Temporária 1 1

Permanente 1 2 26 1 26 3 59

Temporária 0

02

03

Promover ações que visem o desenvolvimento económico numa visão estratégica e abrangente do território. 

Organizar, relacionar e operacionalizar procedimentos e ações da ocupação e transformação do solo.

DOM Planear, executar e fiscalizar as obras municipais/conservação e reparação de edifícios municipais e escolas.

DAG

Prestar apoio técnico-administrativo e jurídico aos órgãos do município e dirigir a ação das divisões municipais. 

Identificar e avaliar as atuais ou potenciais situações de risco e verificar a adequação e a eficácia do sistema de 

controlo interno. Promover e desenvolver iniciativas e projetos no domínio da inovação e dos sistemas 

inteligentes.

04 DDT

Permanente 1 3 2 6 2 17 2 10 277 1 321

Temporária 1 1

Permanente 1 1 5 1 9 3 7 37 1 65

Temporária 0

Permanente 2 26 12 88 13 540 681

Temporária 90 63 153

Permanente 1 4 17 2 1 43 1 12 81

Temporária 0

Permanente 1 4 18 1 5 34 4 67

Temporária 0

Permanente 1 9 1 1 9 1 22

Temporária 0

Permanente 1 1 1 3

Temporária 0

Permanente 8 24 3 142 7 11 24 274 4 27 921 7 37 1 5 1495

Temporária 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 156

TOTAL 8 24 3 232 7 11 24 274 4 27 987 7 37 1 5 1651

16 SMPC

Garantir o exercício das competências legalmente previstas, assegurando o funcionamento de todos os 

organismos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida 

relativa à proteção civil municipal.

07

06

05
Proceder à gestão das zonas verdes e proteção do ambiente; gestão do parque automóvel e oficinas auto; 

coordenação da protecção civil e gestão de serviços urbanos.
DSUA

Dirigir as atividades de planeamento anual e plurianual do município, gestão financeira e patrimonial, 

aprovisionamento, mecanismos de financiamento nacionais e comunitários. Desenvolver iniciativas tendentes à 

atração de investimento e à promoção do comércio internacional por empresas sedeadas no concelho.

DFDE11

Dirigir as actividades de fiscalização do cumprimento das normas legais e regulamentares e sancionamento das 

respectivas infrações.

Assegurar o cumprimento das obrigações legais em matéria do sistema educativo e de ensino. Elaborar estudos 

e propostas de desenvolvimento social; executar medidas de intervenção nos domínios da ação social, infância e 

3ª idade.

DISE

Elaborar propostas e executar medidas de intervenção nos domínios da cultura e turismo. Assegurar o 

funcionamento do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e Arquivo Geral. Assegurar o funcionamento da Biblioteca 

Municipal Raul Brandão, anexos e biblioteca itinerante; instalar e apoiar bibliotecas escolares.

Data de referência: 24/10/2019

TOTAL GERAL

DCT09

12
Planear e gerir as atividades relacionadas com o recrutamento e selecção, gestão de carreiras, remunerações, 

formação profissional, sistema de avaliação de desempenho e segurança e saúde no trabalho.
DRH

DPM

1



Necessidade 

Temporária/Permanente
Carreiras/Categorias Missão/ Atribuições/ Competências Área de formação académica e/ou profissionalJustificação da necessidade/atividade a desenvolver em 2019

n.º postos de 

trabalho novos

Mapa de Pessoal do Município de Guimarães - 2020 - Necessidade de Recursos Humanos (doc.2)
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

Chefe de Divisão 1 Coordenar e gerir a Divisão de Sistemas Inteligentes e de Informação Coordenar e gerir a Divisão de Sistemas Inteligentes e de Informação Licenciatura Permanente

1
Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de Contra 

Ordenações e Execuções Fiscais

Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de Contra Ordenações e Execuções 

Fiscais
Licenciatura Permanente

1
Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de 

Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes

Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de Desenvolvimento de Sistemas 

Inteligentes
Licenciatura Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de  Auditoria e Qualidade.
Análise / monitorização de informação financeira e de gestão no âmbito do sistema de controlo 

interno. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função. 

Licenciatura nas áreas de 

economia/gestão/finanças
Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão Jurídica.
Emitir pareceres jurídicos; prestar apoio jurídico transversal aos serviços da autarquia. Realizar 

outras tarefas diretamente relacionadas com a função.
Licenciatura em Direito Permanente

1
Reforço da equipa técnica da Divisão de Sistemas Inteligentes e de 

Informação

Exercer funções na área de pesquisa, análise, síntese e resolução de problemas lógicos e 

sistémicos. Analisar, interpretar, explorar e fazer o tratamento de conjuntos de dados. Aplicar 

conceitos relacionados com a implementação de sistemas de monitorização em diversas áreas 

de atuação. Promover a criação de um ponto de acesso padronizado  aos dados. Fazer gestão 

de processos. Proceder ao acompanhamento da aplicação de soluções inteligentes. Elaborar 

candidaturas específicas e de elevado grau de complexidade na área dos sistemas inteligentes. 

Garantir a gestão e acompanhamento de candidaturas e projetos com apoio de fundos 

comunitários. Elaborar relatórios de execução de projetos. Fazer apresentações públicas. 

Promover ações de divulgação dos projetos em que o Municipio intervem na área dos sistemas 

inteligentes. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função. 

Licenciatura Permanente POM

Especialista de informática 1 Reforço da equipa técnica da área informática.

Efetuar a instalação e manutenção de redes e sistemas informáticos de apoio às diferentes 

áreas de gestão da organização; Assegurar a gestão, o funcionamento e a manutenção dos 

equipamentos informáticos e respetivas redes de comunicações; Garantir a conectividade dos 

equipamentos e infraestruturas informáticas do Municipio e respetiva operacionalidade; 

Garantir a segurança da informação de todo o sistema informático; Assegurar a eficácia dos 

mecanismos de proteção contra ataques informáticos; Controlar as permissões de acesso ao 

sistema informático; Realizar os backups períodicos; Fazer a gestão do branch office; Realizar 

outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

Licenciatura na área das Tecnologias de  

Informação
Permanente

Técnico/a de Informática 1 Reforço da equipa técnica da área informática.
Assegurar a gestão e manutenção de equipamentos informáticos. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função. 
Qualificação nível IV - Informática Permanente

Assistente Técnico/a 1 Substituição de trabalhador aposentado.

Exercer funções administrativas, designadamente: assegurar a transmissão da comunicação, 

registo, redação, classificação de documentos e arquivo de expediente; atendimento geral e 

específico; recolha, organização, tratamento e análise de informação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função. 

12º ano Permanente

Técnico/a superior

Prestar apoio técnico-administrativo e jurídico aos 

órgãos do município e dirigir a ação das divisões 

municipais.

DAG02

Chefe de Unidade Orgânica 3º grau

2



Necessidade 

Temporária/Permanente
Carreiras/Categorias Missão/ Atribuições/ Competências Área de formação académica e/ou profissionalJustificação da necessidade/atividade a desenvolver em 2019

n.º postos de 

trabalho novos

Mapa de Pessoal do Município de Guimarães - 2020 - Necessidade de Recursos Humanos (doc.2)
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

Chefe de Unidade Orgânica 3º grau 1
Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de Eficiência 

Energética
Coordenar  e gerir a unidade orgânica de 3º grau Gabinete de Eficiência Energética Licenciatura Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Empreitadas

Identificar projeto, caderno de encargos e plano de trabalho de obra; Fiscalizar e acompanhar 

obras municipais  por empreitada. Compreender caderno de encargos, normas de execução e 

especificações de materiais; preparar elementos de trabalho, analisar e avaliar custos de mão-

de-obra e materiais, elaborando o controlo orçamental. Realizar outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função.

Licenciatura em Engenharia Civil Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Estudos e Projetos

Conceber e realizar projetos de obras, tais como edifícios, pontes, barragens, preparando, 

organizando e superintendendo a sua construção manutenção e reparação; Conceber projetos 

de estrutura e fundações, escavação e contenção periférica, redes e sistemas interiores e 

exteriores de água e esgotos, rede de incêndio e rede de gás; Conceber e analisar projetos de 

arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domésticas e abastecimento de águas 

relativos a operações urbanas; Estudar, se necessário, o terreno e o local mais adequado para a 

construção da obra; Executar os cálculos, assegurando a resistência e a estabilidade da obra 

considerada e tendo em atenção fatores como a natureza dos materiais de construção a 

utilizar, pressões de água, resistência aos ventos, a sismos e mudanças de temperatura; 

Preparar o programa e coordenação das operações à medida que os trabalhos prosseguem; 

Preparar, organizar e realizar a superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de 

construções existentes;  Realizar vistorias técnicas; Colaborar e participar em equipas 

multidisciplinares para elaboração de projetos de obras de complexa ou elevada importância 

técnica ou económica;  Preparar os elementos necessários para lançamento de projetos, 

nomeadamente elaboração do programa de concurso e caderno de encargos, planos de gestão 

de resíduos e Planos de Segurança e Saúde. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas 

com a função.

Licenciatura em Engenharia Civil Permanente PCD1

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Estudos e Projetos

Criar e projetar conjuntos urbanos, edificações, obras públicas e objetos, prestando a devida 

assistência técnica e orientação no decurso da respetiva execução; Criar e projetar reabilitação 

de edificações e regeneração de espaços urbanos. Elaborar informações relativas a processos 

na área da especialidade, incluindo o planeamento urbanístico, bem como sobre a qualidade e 

adequação de projetos para licenciamento de obras de construção civil ou de outras operações 

urbanísticas; colaborar na organização de processos de candidatura a financiamentos 

comunitários, da administração central ou outros; colaborar na definição das propostas de 

estratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas e 

arquitetónicas; coordenar e fiscalizar a execução de obras; articular as suas atividades com 

outros profissionais, nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitetura 

paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia. Realizar outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função.

Licenciatura/Mestrado em Arquitetura Permanente

Coordenador Técnico/a 1 Substituição de trabalhador aposentado. Coordenar o Serviço de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Municipais 12º ano Permanente

1 Reforço da equipa de estudos e projetos

Efetuar, validar e verificar levantamentos topográficos, planimetricos e altimétricos; efetuar o 

reconhecimento básico da área programada para elaborar traçados técnicos; determinar com 

rigor  a posição relativa de pontos notáveis de determinada zona da superfície terrestre; 

executar apoio fotogramétrico; recolher dados cadastrais, com vista à elaboração ou alteração 

de plantas topo-cadastrais; efetuar cálculos com base nos elementos recolhidos; traçar 

esboços, desenhos e elaborar relatórios das operações efetuadas; efetuar observações 

diversas; aferir miras de invar e distanciómetros e efetuar cálculos geodésicos; promover 

piquetagens para implantação de obras; realizar georreferenciação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

12º ano + formação específica de 

Topógrafo 
Permanente PCD1

1 Reforço da equipa da Divisão de Estudos e Projetos

Determinar as qualidades e custos dos materiais e mão de obra necessários para a execução da 

obra; Analisar as diversas componentes do projeto, memorias descritivas e cadernos de 

encargos; Efetuar medições e calcular as quantidades de materiasi, mão de obra e serviços 

necessários; Calcular valores globais utilizando tabelas de preços; Organizar os orçamentos e 

indicar os materiais a empregar nas operações a realizar; Manter as tabelas de preços de 

materiais e orçamentos atualizados. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a 

função.

Técnico de Medições e Orçamentos 

nível IV (12º ano)
Permanente 

03

Técnico/a Superior

Assistente Técnico/a

DOM

Planear, executar e fiscalizar obras municipais. 

Proceder à conservação e reparação de edifícios 

municipais e escolas.
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Temporária/Permanente
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

2 Reforço da equipa operacional da Divisão de Gestão e Conservação.

Assegurar tarefas de construção, manutenção e conservação de passeios, valetas e pavimentos 

em calçada, bem como do mobiliário urbano (balizadores, guardas de proteção, entre outros); 

efetuar os alinhamentos necessários para uma implantação correta. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função. (calceteiro) 

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

4 Reforço da equipa operacional da Divisão de Gestão e Conservação.

Levantar e revestir paredes ou maciços de alvenaria; Assentar azulejos, ladrilhos e Aplicar 

camadas de argamassa em superfícies de edificações; pintar todas as superfícies; efetuar 

acabamento de superfícies construídas. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a 

função. (trolha)

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

1 Substituição de trabalhador aposentado.

Exercer funções correspondentes a Porta Miras; Fixar e posicionar alvos topográficos; indicar os 

pontos mais significativos do recorte altimétrico e planimétrico; efetuar medições e 

completagens planimétricas com auxílio de instrumentos de medida adequados; colaborar no 

transporte e manutenção dos equipamentos topográficos. Realizar tarefas auxiliares à 

execução dos trabalhos de um Topógrafo.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente 

2 Reforço da equipa operacional da equipa da Oficina de Eletricidade.

Montar, conservar e reparar instalações elétricas e equipamentos de baixa tensão; 

desempenhar tarefas de execução e reparação de instalações elétricas com caráter 

essencialmente prático; instalar, conservar e reparar circuitos e aparelhagem elétrica.Realizar 

outras tarefas diretamente relacionadas com a função. (eletricista)

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente PCD1

1 Reforço da equipa operacional da área de obras por administração direta.

Proceder a conservação e limpeza de vias municipais; executar pequenas reparações e 

desimpedir os acessos; limpar valetas, compor bermas, desobstruir aquedutos e sistemas de 

drenagem de águas pluviais; compor pavimentos, efetuando reparações de calcetamento ou 

com massas betuminosas; executar corte em árvores existentes nas bermas das estradas. 

Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função. (cantoneiro de vias municipais)

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente 

Diretor/a Departamento 1 Dirigir o Departamento de Desenvolvimento do Território Dirigir o Departamento de Desenvolvimento do Território Licenciatura Permanente PCD1

1 Coordenar e gerir a Divisão de Gestão  Urbanística Coordenar e gerir a Divisão de Gestão  Urbanística Licenciatura Permanente PCD1

1 Coordenar e gerir a Divisão do Planeamento  Urbanístico Coordenar e gerir a Divisão do Planeamento  Urbanístico Licenciatura Permanente

1 Coordenar e gerir a Divisão de Habitação Coordenar e gerir a Divisão de Habitação Licenciatura Permanente

1 Coordenar e gerir a  Divisão do Centro Histórico Coordenar e gerir a  Divisão do Centro Histórico Licenciatura Permanente

Técnico/a superior 1 Reforço da equipa técnica da área do urbanismo.

Realização de estudos e planos urbanísticos. Execução de projetos de arquitetura. Análise 

técnica de estudos, projetos e planos. Representação técnica municipal. Participação na 

construção de estratégias e objetivos urbanisticos de caracter abrangente e global. - análise e 

elaboração de documentos, investigação urbana, apresentação de propostas. Realização de 

vistorias. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função. 

Licenciatura/Mestrado em Arquitetura Permanente

Assistente Técnico/a 1
Reforço da equipa de apoio administrativo de suporte à atividade da 

unidade orgânica.

Exercer funções administrativas, designadamente: assegurar a transmissão da comunicação, 

registo, redação, classificação de documentos e arquivo de expediente; atendimento geral e 

específico; recolha, organização, tratamento e análise de informação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função. 

12º ano Permanente

Assistente Operacional

Chefe de Divisão

DDT

Coordenar o planeamento urbanístico municipal, 

promovendo a execução dos estudos, projetos e 

planos necessários

04

DOM

Planear, executar e fiscalizar obras municipais. 

Proceder à conservação e reparação de edifícios 

municipais e escolas.

4
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

Chefe de Unidade Orgânica 3º grau 1 Coordenar e gerir o Gabinete de Atividades Económicas Coordenar e gerir o Gabinete de Atividades Económicas Licenciatura Permanente

1 Reforço da equipa técnica do Centro de Recolha Oficial (CRO) 

Apoiar tecnicamente as atividades inerentes ao funcionamento do CRO; colaborar no 

planeamento e organização dos serviços;  promover ações de sensibilização e adoção; 

desenvolver ações de promoção da saúde animal.  Realizar outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função.

Licenciatura na área da Ciência Animal Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Espaços Verdes

Promover a criação, arborização e conservação de parques, jardins e outros espaços verdes, 

providenciando pela seleção e plantio das espécies convenientes; zelar pela correta utilização 

dos espaços verdes; organizar e manter hortos e viveiros; promover o combate às pragas e 

doenças nos espaços verdes ; promover o ordenamento e desenvolvimento das áreas verdes;  

promover a informação, divulgação e educação adequadas à consciencialização da população 

para a conservação da natureza e do ambiente. Realizar outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função.   

Licenciatura na área de Agronomia, 

Ciências Agrárias ou Ambientais
Permanente

Assistente Técnico/a 1
Reforço da equipa de apoio administrativo de suporte à atividade do 

Gabinete de Veículos e Manutenção

Exercer funções administrativas, designadamente: assegurar a transmissão da comunicação, 

registo, redação, classificação de documentos e arquivo de expediente; atendimento geral e 

específico; recolha, organização, tratamento e análise de informação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

12º ano Permanente

2 Reforço da equipa de trabalho operacional da área do trânsito. 

Colocação e manutenção de toda sinalização de trânsito; montagem de lombas redutoras de 

velocidade; trabalhos de construção civil necessários à montagem de equipamentos de 

cobrança das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada; colocação de placas com 

identificação dos topónimos nas vias do Município; remoção de placas e painéis publicitários 

ilegais da via pública; marcação de estradas; reparações diversas. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória+ 

Habilitação legal para conduzir veiculos 

da categoria B

Permanente

1 Substituição de trabalhador aposentado.

Cultivar flores, árvores, arbustos ou outras plantas e semear relvados em parques ou jardins 

públicos; proceder à preparação do terreno, rega, tutoragem e aplicar tratamentos e 

fertilizações; cortar relvados; proceder às operações de limpeza de canteiros, sacha, monda, 

controlo de infestantes; efetuar sementeiras, plantações e reprodução de plantas; 

transplantações e repicagem e assegurar a poda das árvores existentes nos parques, jardins e 

via pública. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

1 Substituição de trabalhador aposentado.

Realizar inumações, trasladações, exumações nos cemitérios municipais. Proceder à limpeza e 

manutenção dos espaços. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função. 

(Coveiro)

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

1 Reforço da equipa de trabalho operacional do Centro de Recolha Oficial.

Proceder à recolha e captura de animais errantes e cadáveres; Executar o plano de alimentação 

dos animais alojados no Centro de Recolha Oficial; Executar o plano de cuidados de higiene e 

profilaxia instituido; Proceder à limpeza das instalações dos animais alojados; Realizar 

atividades de bem estar animal; Fazer a verificação das queixas e denuncias apresentadas, 

segundo orientação do médico veterinário municipal; Acompanhar forças de autoridade, 

entidades de saúde pública, e outras entidades, quando solicitada a sua presença; Dar apoio 

nas campanhas de vacinação; Colaborar nas campanhas de adoção. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

1 Substituição de trabalhador aposentado.

Proceder  à remoção de resíduos de resíduos urbanos; Realizar a limpeza de lixeiras; proceder 

à remoção de resíduos volumosos; encaminhar os resíduos para destino final; Realizar a 

varredura e lavagem das vias; Realizar a limpeza de passeios; Despejar e limpar papeleiras e 

zona envolvente; Realizar a extirpação de ervas; Prestar apoio às atividades da Proteção Civil. 

Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente

Chefe de Divisão 1 Coordenar e gerir a Divisão de Fiscalização. Coordenar e gerir a Divisão de Fiscalização Licenciatura Permanente

Agentes PM 7 Reforço da equipa de agentes da Policia Municipal.

Exercer funções de polícia administrativa no âmbito da fiscalização do cumprimento das 

normas regulamentares municipais, fiscalização do cumprimento das normas de âmbito 

municipal cuja competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao município e aplicação 

efetiva das decisões das autoridades municipais.  Exercer outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função, definidas na Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio.

12ªano Permanente

06
Dirigir as atividades de fiscalização do 

cumprimento das normas legais e regulamentares.
DPM

Técnico/a superior

Assistente Operacional 

Proceder à gestão das zonas verdes e proteção do 

ambiente; gestão do parque automóvel, oficinas 

auto e mobilidade e gestão de serviços urbanos.

DSUA05
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Necessidade 

Temporária/Permanente
Carreiras/Categorias Missão/ Atribuições/ Competências Área de formação académica e/ou profissionalJustificação da necessidade/atividade a desenvolver em 2019

n.º postos de 

trabalho novos
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

Diretor/a Departamento 1 Dirigir o Departamento de Intervenção Social e Educação Dirigir o Departamento de Intervenção Social e Educação Licenciatura Permanente

Chefe de Unidade Orgânica 3º grau 1 Coordenar e gerir o Gabinete de Desenvolvimento Social Coordenar e gerir o Gabinete de Desenvolvimento Social Licenciatura Permanente

82
Garantir o cumprimento do contrato de execução em matéria de Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC).
Desenvolver atividadesde enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico

As previstas no art.º 17º da Portaria 

n.º644-A/2015, de 24 de agosto. 
Temporária

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Ação Social  

Reforçar a equipa técnica da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Guimarães. Avaliar 

e intervir em situações de emergência social.  Realizar outras tarefas diretamente relacionadas 

com a função.

Licenciatura na área das Ciências Sociais 

e Humanas
Permanente

1 Reforço da equipa técnica da Divisão de Ação Social.

Apoiar a atividade do Espaço Municipal para a Igualdade (nomeadamente na Consulta de 

Psicologia e na implementação do Plano Municipal para a Igualdade de Género); Apoiar a 

atividade do Banco Local de Voluntariado; Realizar avaliações psicológicas e outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

Licenciatura em Psicologia Permanente

1
Reforço da equipa técnica da Divisão de Ação Social, designadamente na 

área da Rede Social.

Gerir a Rede Social; monitorizar e executar os Planos e Programas de âmbito municipal ou 

nacional, adotados pelo Municipio em desenvolvimento na unidade orgânica; participar em 

grupos de trabalho interinstitucionais; desenvolver ações que visem a inclusão e coesão sociais; 

colaborar na organização de processos de candidatura a financiamentos comunitários, da 

administração central ou outros. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a 

função.

Licenciatura na área das Ciências Sociais 

e Humanas
Permanente

Assistente Técnico/a 1 Apoio administrativo de suporte à atividade do DISE na área da Juventude

Exercer funções administrativas, designadamente: assegurar a transmissão da comunicação, 

registo, redação, classificação de documentos e arquivo de expediente; atendimento geral e 

específico; recolha, organização, tratamento e análise de informação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

12º ano Permanente

1 Apoio geral operacional à equipa do desporto

Executar tarefas diversas de apoio geral à função administrativa; Entregar e receber 

correspondencia, encomendas e outros documentos em locais diversos, dentro ou fora da 

câmara municipal; Receber e transmitir informações diversas; Executar recados; Realizar 

trabalhos de reprodução de documentos; Arquivar documentos; Transportar processos e 

objetos relativos à atividade dos serviços; Preparar a expedição de correspondência; Verificar 

as condições de segurança das instalações antes do seu encerramento; Prestar informações aos 

municipes e visitantes. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente POM

65 Substituição temporária de trabalhadores ausentes.

Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e favoreçam um 

crescimento saudável; exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular e de 

enriquecimento do currículo; exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento de 

crianças, nomeadamente no âmbito da animação socio educativa e de apoio à família; prestar 

apoio específico a crianças portadoras de deficiência; exercer tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e dos serviços, podendo comportar esforço físico; 

assegurar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações. Realizar outras 

tarefas diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Temporária

19 Reforço da equipa de operacionais da área do apoio educativo.

Participar em ações que visem o desenvolvimento pessoal e cívico de crianças e favoreçam um 

crescimento saudável; exercer tarefas de apoio à atividade docente de âmbito curricular e de 

enriquecimento do currículo; exercer tarefas de enquadramento e acompanhamento de 

crianças, nomeadamente no âmbito da animação socio educativa e de apoio à família; prestar 

apoio específico a crianças portadoras de deficiência; exercer tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e dos serviços, podendo comportar esforço físico; 

assegurar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações. Realizar outras 

tarefas diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória Permanente PCD9

Assistente Técnico/a 1
Dinamizar os Serviços Educativos da Biblioteca Municipal Raul Brandão e do 

Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Desenvolvimento de um programa integrado de atividades lúdicas, artísticas e culturais que 

inclua um conjunto diversificado de propostas dirigidas  jovens e crianças e adultos, que 

desempenhem funções educativas tanto a nível familiar, como escolar e comunitário. Realizar 

outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

12º ano, técnico profissional animação 

socio cultural ou experiência na área
Permanente

Assistente Operacional 1 Reforço da equipa operacional de cultura.

Exercer tarefas de apoio logístico ao serviço de espetáculos; proceder à montagem e 

desmontagens de palcos, plateias, entre outros; proceder ao transporte de materiais e 

equipamentos necessários à operacionalização dos espetáculos. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

Escolaridade Minima Obrigatória+ 

Habilitação legal para conduzir veiculos 

da categoria B e C

Permanente

07 DISE

Assegurar o cumprimento das obrigações legais em 

matéria do sistema educativo e de ensino. Elaborar 

estudos e propostas de desenvolvimento social; 

executar medidas de intervenção nos domínios da 

ação social, infância, 3ª idade, desporto e 

juventude.

Elaborar propostas e executar medidas de 

intervenção nos domínios da cultura, turismo, 

Biblioteca e Arquivo

DCT09

Assistente Operacional

Técnico/a superior
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Unidade 

Orgânica
Descrição do Posto de Trabalho OBS

Diretor/a Departamento 1 Dirigir o Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico Dirigir o Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico Licenciatura Permanente PCD1

Chefe de Unidade Orgânica 3º grau 1 Coordenar e gerir o Gabinete de Contratação Pública Coordenar e gerir o Gabinete de Contratação Pública Licenciatura Permanente

1

Implementar Sistema Normalização Contabilística - Administração Pública, 

na vertente patrimonial; Gestão da Carteira de Seguros;  Executar os 

procedimentos legais relacionados com a aquisição de bens imóveis.

Implementar o novo sistema contabilístico na ótica patrimonial a partir de 2018; Gerir os bens 

móveis do Município, organizando e mantendo atualizado o cadastro e inventário e a sua 

afetação aos diversos serviços; Promover o estabelecimento de sistemas de seguros do 

património móvel e imóvel, assim como a agregação de todos os seguros municipais, 

adequados à realidade municipal, nos termos da legislação em vigor; Instruir processos de 

aquisição amigável ou litigiosa, nos termos do Código das Expropriações. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

Licenciatura na área da Gestão ou da 

Administração Pública 
Permanente

1 Reforço da equipa técnica na área da gestão de stocks.

Elaborar o Plano Anual de Compras; Assegurar a gestão de stocks; Atualizar e monitorizar o 

inventário valorizado das existências e proceder a inventariações físicas periódicas; Gerir os 

pedidos de fornecimento; Receber/conferir artigos e controlar encomendas; Gerir a conta 

corrente e fazer a previsão dos consumos; Proceder à referenciação de artigos em armazem, 

elaboração e emissão de requisições e conferência de faturas; Colaborar no encerramento do 

ano económico. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

Licenciatura na área da Gestão ou da 

Administração Pública 
Permanente

1

Reforço da equipa técnica devido ao  aumento de tarefas impostas pelas 

alterações legislativas e ao grau de competências exigidas.   A 

implementação do Sistema de Normalização Contabilístico para a 

Administração Pública a 1 de janeiro de 2019, o desenvolvimento da 

contabilidade de custos e a exigência de novos procedimentos de 

conferência da receita.

Assegurar o desenvolvimento das atividades de gestão orçamental, da despesa e da receita; 

Contabilizar as despesas e receitas na ótica da contabilidade patrimonial e orçamental; 

Assegurar a prestação de contas às várias entidades, nomeadamente DGAL, CCDRN, AT, IGF e 

TC; Apoiar o acompanhamento e verificação da contabilidade de custos; Apoiar nos 

procedimentos para o encerramento do ano económico; Apoiar nos procedimentos para a 

consolidação de contas; Apoiar nos procedimentos para o encerramento do semestre; Verificar 

toda a atividade financeira, designadamente o cumprimento dos princípios legais relativos à 

arrecadação das receitas e à realização das despesas;  Implementação do Sistema de 

Normalização Contabilístico para a Administração Pública. Realizar outras tarefas diretamente 

relacionadas com a função.

Licenciatura na área da Contabilidade 

ou Administração Pública ou Ciências 

Empresariais

Permanente

1 Reforço da equipa técnica da área do desenvolvimento económico
Apoiar a gestão corrente do funcionamento do Avepark e de todas as estruturas que integram 

o Set.Up Guimarães. Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.
Licenciatura Permanente

1
Reforço da equipa de apoio administrativo de suporte à atividade da 

Tesouraria.

Exercer funções administrativas de apoio ao tesoureiro  designadamente: recebimentos, 

pagamentos e depósitos implicando manuseamento de dinheiro e valores, e apuramento diário 

de contas.Realizar outras tarefas diretamente relacionadas com a função.

12º ano Permanente

1 Substituição de trabalhador aposentado.

Exercer funções administrativas, designadamente: assegurar a transmissão da comunicação, 

registo, redação, classificação de documentos e arquivo de expediente; atendimento geral e 

específico; recolha, organização, tratamento e análise de informação. Realizar outras tarefas 

diretamente relacionadas com a função.

12º ano Permanente

1 Coordenar e gerir a Divisão de Gestão de Recursos Humanos Coordenar e gerir a Divisão de Gestão de Recursos Humanos Licenciatura Permanente

1 Coordenar e gerir a Divisão de Desenvolvimento Organizacional Coordenar e gerir a Divisão de Desenvolvimento Organizacional Licenciatura Permanente

4 Criação de uma equipa de intervenção 
Proceder à vigilância e controle da vespa velutina, combate e eliminação de ninhos; limpeza de 

faixas de gestão de combustível;  apoio à limpeza urbana na prevenção de cheias e inundações.
Escolaridade Mínima Obrigatória Temporária

1 Reforço da equipa operacional da unidade orgânica.

Assegurar a manutenção e beneficiação de  infraestruturas; apoio à primeira intervenção em 

situações de ocorrências da proteção civil; levantamento das coordenadas e fotográficos dos 

riscos reportadas na proteção civil. 

Escolaridade Mínima Obrigatória Permanente

Obs:

02 DAG Departamento de Administração Geral PCD Procedimento Concursal a Decorrer seguido do número de postos de trabalho a prover.

03 DOM Departamento de Obras Municipais POM Posto Ocupado em Mobilidade

04 DDT Departamento de Desenvolvimento Território

05 DSUA Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente

06 DPM Departamento de Polícia Municipal

07 DISE Divisão de Intervenção Social e Educação

09 DCTJ Departamento de Cultura e Turismo 

11 DFDE Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico

12 DRH Departamento de Recursos Humanos

16 SMPC

SMPC

Garantir o exercicio das competencias legalmente 

previstas assegurando o funcionamento de todos 

os organismos municipais de proteção civil.

Assistente Técnico/a

Assistente Operacional

Técnico/a superior

12 Chefe de Divisão

DFDE11

Dirigir as atividades de planeamento anual e 

plurianual do município, gestão financeira e 

patrimonial, aprovisionamento, mecanismos de 

financiamento nacionais e comunitários. 

Desenvolver iniciativas tendentes à atração de 

investimento e à promoção do comércio 

internacional por empresas sediadas no concelho

Planear e gerir as atividades relacionadas com o 

recrutamento e selecção, gestão de carreiras, 

remunerações, formação profissional, sistema de 

avaliação de desempenho e segurança e saúde no 

trabalho. Potenciar o desenvolvimento do Capital 

Humano.

DRH

Serviço Municipal de Proteção Civil (Divisão)

Legenda:
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