Mapa de Pessoal do Municipio da Póvoa de Lanhoso e Plano Anual de Recrutamento- 2018
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Postos Novos

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

Especialista de Informática : Face à necessidade de assegurar as atividades de
suporte e manutenção da infraestrutura de sistemas e serviços informáticos,
instalação e configuração de sistemas de visualização e servidores de
orquestração, planeamento, gestão e manutenção de rede telemática e
instalação e configuração de ativos de rede.

Licenciatura em Informática de
1 posto de trabalho: Para assegurar as atividades de suporte e
Gestão ou Engenharia
manutenção da infraestrutura de sistemas e serviços informáticos,
Informática ou engenharia de
instalação e configuração de sistemas de visualização e
sistemas de Informação na
servidores de orquestração, planeamento, gestão e manutenção
área informática
de rede telemática e instalação e configuração de ativos de rede.

OBS

2 Técnicos Superiores em Comissão de Serviço em outra entidade pública (1
Técnico Superior em Comissão de Serviço na Câmara Municipal de Braga; 1
Técnico Superior em Comissão de Serviço na Segurança Social)
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1

1

Coordenador técnico: Face à necessidade de coordenar e executar trabalhos
de natureza técnica e administrativa de maior complexidade no âmbito do
desenvolvimento de competências de apoio ao órgão executivo.

1 posto de trabalho: Para assegurar de coordenar e executar
trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior
complexidade no âmbito do desenvolvimento de competências de
apoio ao órgão executivo.

12.º Ano

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

1
5

CTTI

1

3

9

CTTC

0

Postos Novos

0
1

1
7
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59

1 Assistente Operacional em licença sem vencimento.

80
0
Assistente Técnico: Face à necessidade de assegurar as atividades de
1 posto de trabalho: atividades de atendimento ao público e
atendimento ao público e serviço administrativo no Centro Ambiental de Calvos. serviço administrativo no Centro Ambiental de Calvos.

Recrut.

Permanente

1 posto de trabalho: Assegurar as atividades de atendimento ao
público e serviço administrativo.

0

CTTC

1

Postos Novos

3

4
Assistente Operacional: Assegurar as necessidades de conservação e
manutenção dos espaços públicos do Município.

3 postos de trabalho - Operar nas diversas tarefas inerentes à
atividade de conservação dos espaços públicos do Municipio, tais
como, jardinagem, calcetaria, cantoneiro de limpeza, serrelharia,
trolha, betuminoso e saneamento.

12.º ano

Permanente

Trabalhadores sem
vínculo de emprego
público

Escolaridade mínima
obrigatória

Permanente

Trabalhadores sem
vínculo de emprego
público

Licenciatura

Permanente

Trabalhadores com e sem
vínculo de emprego
público

12.º Ano

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

Permanente

Trabalhadores sem
vínculo de emprego
público

0

CS

8

7

14

29
0

CTTC

Cargo de direção intermédia de 2.º grau: Assegurar a coordenação e gestão da 1 posto de trabalho - Coordenar e Gerir a Divisão de Educação e
Divisão de Educação e Serviços Sociais
Serviços Sociais.

Recrut.

12.º Ano

Assistente Técnico: Face à necessidade de assegurar as atividades de
atendimento ao público e serviço administrativo.

3

7

CTTI

Divisão de Educação e Serviços Sociais

Tipo de recrutamento (cfr. o
n.º 3 do art.º 28.º da LTFP)

5

1

Postos Novos

Postos Novos

Necessidade
Temporária /
Permanente

1
2

CTTC

Contribuir para alcançar uma comunidade e um território
com cidadãos livres, profissionalmente ativos,
competentes e capazes, integrados na comunidade
povoense e solidários entre si, na procura do equilíbrio
social.

Área de formação académica
e/ou profissional

0

CTTI

Gerir as obras municipais com rendibilidade, rigor e
segurança e prestar um serviço de qualidade em todos os
serviços da divisão, garantindo a qualidade de vida dos
municipes e a sustentabilidade ambiental.

Descrição do Posto de Trabalho

3

1

CTTC

CS

Programação, organização, coordenação e direção
integrada das atividades de carácter financeiro no âmbito
dos respetivos serviços.

1

1

CTTI

CS

Justificação da necessidade/ atividade a desenvolver

0

CTTI

Programação, organização, coordenação e direção
integrada das atividades de carácter administrativo e
jurídico, no âmbito dos respetivos serviços, bem como a
formação e gestão dos seus recursos humanos.

1

Postos Novos

CS
Divisão de Obras Municipais e Ambiente

1

CTTC

Recrut.

Gabinete de Apoio à
Presidência
Gabinetes Técnicos de Apoio
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Gestão
Financeira e Patrimonial

Assistência às demais estruturas flexíveis, e por outro
lado a sua área de intervenção é caracterizada por uma
transversalidade em termos funcionais e de
competências,
gabinetes técnicos de apoio, diretamente dependente da
presidência e que abarcam gabinetes como o de
promoção do desenvolvimento económico, de
comunicação, e informática.

TOTAL

0

CS
CTTI

Prestar assessoria técnica e administrativa ao
Presidente da Câmara Municipal.

Fiscal do Serviço de Águas e Saneamento

Assistente operacional

Encarregado operacional

Assistente técnico

Coordenador técnico

Especialista de informática

Técnico superior

Postos de Trabalho

Cargos de Direção Intermédia

Competências

3.º Grau (2)

Missão / Atribuições /

Cargos de Direção Intermédia

Unidade Orgânica

2.º Grau (1)

Carreiras/Categorias

1

1

1

Coordenador técnico: Face à necessidade de coordenar e executar trabalhos
de natureza técnica e administrativa de maior complexidade no âmbito da
gestão de equipamentos e transportes escolares.

1 posto de trabalho - Coordenar e executar trabalhos de natureza
técnica e administrativa de maior complexidade no âmbito da
gestão de equipamentos e transportes escolares.

Técnico Superior: Face à necessidade de assegurar os serviços técnicos do
Gabiente de Inserção Profissional, o qual visa melhorar a integração ou
reintegração profissional dos utentes/clientes que o procurarem, no sentido de
melhorar a capacidade de intervenção no apoio ao emprego em articulação
com os Centros de Emprego.

1 posto de trabalho: Serviços técnicos de inserção ou reintegração
profissional no Gabinete de Inserção Profissional; Conceber e
desenvolver metodologias específicas de intervenção destinadas a
candidatos a emprego, inscritos no Centro de Emprego da Póvoa
de Lanhoso; Apoio à procura ativa de emprego, divulgando
Licenciatura em Sociologia
medidas de apoio ao emprego, de qualificação profissional, de
reconhecimento, validação e certificação; Avaliar as características
e qualificações profissionais dos candidatos a emprego,informandoos sobre os meios de formação disponíveis encaminhando-os, em
caso de interesse, para os serviços competentes.
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Coordenador técnico

Assistente técnico

Encarregado operacional

Assistente operacional

Fiscal do Serviço de Águas e Saneamento

Especialista de informática

Técnico superior

Postos de Trabalho

Cargos de Direção Intermédia

Competências

3.º Grau (2)

Missão / Atribuições /

Cargos de Direção Intermédia

Unidade Orgânica

2.º Grau (1)

Carreiras/Categorias

1

16

1

5

1

TOTAL

Justificação da necessidade/ atividade a desenvolver

Descrição do Posto de Trabalho

Área de formação académica
e/ou profissional

Necessidade
Temporária /
Permanente

Tipo de recrutamento (cfr. o
n.º 3 do art.º 28.º da LTFP)

OBS

CS

9

CTTI

1 Assistente Técnico: Da área de cultura em licença sem vencimento por
circuntância de interesse público.

Recrut.

Contribuir para a diferenciação do território perseguindo
politicas que traduzam qualidade e bem-estar aos
povoenses, através da concretização de projetos e ações
sustentadas.

Postos Novos

CS

1

1

1

1

6

1

1
5

Recrut.

1

4

1

CTTI
Total Geral …………

3
56

CTTC
Postos Novos

Permanente

Trabalhadores com e sem
vínculo de emprego
público

Cargo de direção intermédia de 3º grau: Assegurar a coordenação e gestão dos 1 posto de trabalho - Coordenar os serviços de desportos e
serviços de desporto e equipamentos desportivos.
equipamentos desportivos.

Licenciatura

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

Licenciatura

Permanente

Trabalhadores com e sem
vínculo de emprego
público

12.ºAno

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

Licenciatura

Permanente

Trabalhadores sem
vínculo de emprego
público

Técnico Superior: Necessiades de gestão das atividades culturais municipais,
dinamização do concelho junto das entidades particulares e/ou públicas; gestão
do centro interpretativo Maria da Fonte, articulação com o arquivo municipal na
digitalização de processos existentes, em base de dados que facilitem a sua
consulta quer pelos serviços municipais quer pelos municipes.

5 postos de trabalho - Necessiades de gestão das atividades
culturais municipais, dinamização do concelho junto das entidades
particulares e/ou públicas; articulação com o arquivo municipal na
digitalização de processos existentes, em base de dados que
facilitem a sua consulta quer pelos serviços municipais quer pelos
municipes.

Assistente Técnico: Face à necessidade de assegurar as atividades de
natureza executiva, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais,
no âmbito das competências dos pavilhões gimnodesportivos do concelho da
Póvoa da Lanhoso.

1 posto de trabalho: Necessidade de assegurar as atividades de
natureza executiva, com base em diretivas bem definidas e
instruções gerais, no âmbito das competências dos pavilhões
gimnodesportivos do concelho da Póvoa da Lanhoso.

Técnico Superior: Face às necessidade de coordenação, promoção, e
dinamização das atividades desportivas, cultirais e turisticas junto das
entidades promotoras e cidadãos.

1 posto de trabalho: Acompanhamento e dinamização das
atividades desportivas, culturais e turísticas.

1 Técnico Superior em Comissão de Serviço na Universidade do Minho
2 técnicos superiores está em mobilidade interna na categoria na Câmara
Municipal de Braga, ao abrigo do perceituado nos art.º 93.º a 97.ª da LTFP.

0

Postos Novos

CS

Licenciatura

21

CTTC

Assegurar a qualidade urbanística do Concelho, quer seja
através da elaboração de estudos urbanísticos quer seja
através da sensibilização dos técnicos e particulares.

Cargo de direção intermédia de 2.º grau: Assegurar a coordenação e gestão da 1 posto de trabalho - Coordenar e Gerir a Divisão de cultura,
Divisão de cultura, turismo, Desporto e Juventude.
turismo, Desporto e Juventudel

3

16

CTTI

Recrut.

Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Ordenamento do Terrotório

Divisão de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

CTTC

2

2

2

2

45

6

81

1

1

Cargo de direção intermédia de 3.º grau: Assegurar a coordenação dos 1 posto de trabalho - Coordenar os serviços de qualidade e
serviços da qualidade e estratégia.
estratégia.

3

(1) Cargos de direção Intermédia de 2.º Grau, criados ao abrigo da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto - Chefes de Divisão

193

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

2

3

0

3

0

20

Licenciatura

(2) Cargos de direção Intermédia de 3.º Grau, criados ao abrigo da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação conferida pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto
CS - Comissão de Serviço
CTTI - Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Tempo Indeterminado / CTTC - Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Certo

Permanente

Trabalhadores com
vínculo de emprego
público

