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MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
MAPA DE PESSOAL

Nos termos do art.º 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LGTFP)

ÁREA DE COMPETÊNCIAS / CONTEÚDO FUNCIONAL

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO

OBSERVAÇÕES
OCUPADOS PREVISTOS

CATIVOS
C.T.T.I. C.T.R.C Sub total C.T.T.I. C.T.R.C

Escolaridade obrigatória 19 0 0 2 0 21 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 22 0 0 1 0 23 9 0 0 0

DASU (2) DCTD (3) DDSO (4)

Escolaridade obrigatória 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 96 0 0 0 0 96 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 77 0 0 0 0 77 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0

CARGO / CARREIRA / 
CATEGORIA

ÁREA DE FORMAÇÃO 
ACADÉMICA OU 
PROFISSIONAL Comissão 

de Serviço
Regime 
Mob.

Cedência 
Interesse 
Público

Outras 
Situações

Encarregado 
Operacional

Exerce funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de a"vidade, designadamente, nas áreas 

de oficinas, serralharia, espaços verdes, sinalização e trânsito, apoio logís"co, manutenção de vias municipais, ambiente, 

manutenção de edi/cios municipais, apoio às freguesias, cemitério municipal, por cujos resultados é responsável; realiza 

tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação, nomeadamente: 

responsabiliza-se pela afetação dos trabalhadores que supervisiona às diferentes obras em execução, coordenando-os no 

exercício das suas a"vidades; reúne-se periodicamente com o seu superior hierárquico, ao qual dá conhecimento do 

andamento das obras e de eventuais irregularidades, planeando com este o trabalho a efetuar e recebendo deste diretrizes 

que devem orientar o trabalho; desloca-se às obras que lhe estão adstritas, observando o seu andamento e providenciando 

a resolução de qualquer problema; procede à inventariação das faltas e entradas de serviço do pessoal, regista e calendariza 

os pedidos de férias, com vista a assegurar o bom funcionamento das obras em execução, par"cipando e descrevendo 

acidentes de trabalho.

Assistente 
Operacional

Auxiliar - Assegura o contacto entre os serviços, efetua a receção e entrega de expediente e encomendas; transporta 

máquinas, ar"gos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; acompanha os visitantes aos locais pretendidos; 

estampilha correspondência e procede à reprodução de documentos escritos ou desenhados, operando com fotocopiadoras 

ou duplicadoras de mecânica simples e efetua pequenos acabamentos rela"vos à mesma reprodução, tais como alçar, 

agrafar e encadernar; providencia pelas condições de asseio, limpeza e conservação das instalações; colabora eventualmente 

nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a execução de cargas e 

descargas; realiza tarefas de arrumação e distribuição; procede à aquisição de genéricos, mercadorias e outros ar"gos 

necessários ao regular abastecimento da ins"tuição; executa ou colabora na realização de inventários periódicos; executa 

outras tarefas simples, não especificadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço /sico e conhecimentos 

prá"cos

Assistente 
Operacional

Fiel de Mercados e Feiras – Arrumar, entregar e controlar todos os bens e equipamentos afetos ao Mercado Municipal, 

observando o cumprimento das funções atribuídas e dos regulamentos em vigor. Assegurar tarefas de manutenção dos 

espaços, limpeza e conservação do Mercado Municipal, bem como outras funções não especificadas. 

Assistente 
Operacional

Canalizador - Executa canalizações em edi/cios, instalações industriais e outros locais, des"nados ao transporte de água ou 

esgotos; corta e rosca tubos e solda tubos de chumbo, plás"co, ferro, fibrocimento e materiais afins; executa redes de 

distribuição de água e respe"vos ramais de ligação, assentando tubagens e acessórios necessários; executa outros trabalhos 

similares ou complementares dos descritos; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta u"lização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Assistente 
Operacional

Cantoneiro de Arruamentos / Calceteiro / Asfaltador - Vigia conserva e limpa um determinado troço da estrada, 

comunicando aluimentos de via, executando pequenas reparações e desimpedindo acessos; limpa valetas, compõe bermas e 

desobstrui aquedutos, de modo a manter em boas condições o escoamento das águas pluviais; Reveste e repara pavimentos, 

justapondo e assentando paralelepípedos, cubos ou outros sólidos de pedra, tais como calçada à portuguesa, granito, 

basalto, cimento e ou pedra calcária, apiloamento de pedra mole ou derrame de massas betuminosas; executa cortes em 

árvores existentes nas bermas da estrada; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta u"lização, 

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Assistente 
Operacional

Cantoneiro de Limpeza - Procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, limpeza de sarjetas, 

lavagem das vias públicas, limpeza de chafariz, remoção de lixeiras e ex"rpação de ervas; é responsável pelos equipamentos 

sob a sua guarda e pela correta u"lização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.

Assistente 
Operacional

Serralheiro Civil / Carpinteiro / Pintor de CC - Exerce funções operacionais qualificadas, designadamente, nas áreas de 

oficinas, serralharia, carpintaria, apoio logís"co, manutenção de edi/cios municipais, apoio às freguesias, cemitério 

municipal.
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Escolaridade obrigatória 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0

Escolaridade obrigatória 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

Escolaridade obrigatória 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 DDSO

41 0 0 0 0 41 0 0 0 0

15 0 0 0 0 15 0 0 0 0

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

387 0 0 3 0 390 31 0 0 0

APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA

____/_________________________________/________ ____/____________________________/____________

Elaborado por: João Costa - Coordenador Técnico de RH

Assistente 
Operacional

Coveiro - Procede à abertura e aterro de sepulturas, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuida do sector do 

cemitério que lhe está distribuído.

Assistente 
Operacional

Jardineiro - Cul"va flores, árvores ou outras plantas e semeia relvados em parques ou jardins públicos, sendo responsável 

por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento das culturas e à sua manutenção e conservação; procede à 

limpeza e conservação dos arruamentos e canteiros; quando existam viveiros de plantas, procede à cultura de sementes, 

bolbos, porta-enxertos, arbustos, árvores e flores, ao ar livre ou em estufa, para propagação, preparando os viveiros, 

cravando-os e compondo-os adequadamente; procede igualmente à sementeira, plantação, transplantação, enxer"a, rega, 

proteção contra intempéries e tratamentos fitossanitários, podendo eventualmente realizar ensaios para criar novas 

variedades de plantas; opera com diversos instrumentos necessários à realização das tarefas inerentes à função de 

jardinagem, que podem se manuais ou mecânicos; é responsável pela limpeza, afinação e lubrificação do equipamento 

mecânico; procede a pequenas reparações, providenciando em caso de avarias maiores o arranjo do material; é responsável 

pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta u"lização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 

dos mesmos.

Assistente 
Operacional

Marcador de Via - Coloca, re"ra e subs"tui o material de sinalização e seus acessórios; coloca vedações para peões e 

veículos, procede à correção de sinais que se encontram fora da sua posição normal ou do fim para que foram colocados; 

executa, ainda, os trabalhos preparatórios de sinalização das vias.

Assistente 
Operacional

Auxiliar Animador Sociocultural – Manutenção das instalações da rede de ATL’s, apoio nas a"vidades pedagógicas

REGIME DE HORÁRIO 
PARCIAL (DDSO)

Assistente 
Operacional

Auxiliar de Assistência de Geriatria - Exerce, com base em dire"vas bem definidas e instruções gerais, funções de natureza 

execu"va e de aplicação de métodos e processos, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de 

atuação dos órgãos e serviços, requerendo conhecimentos técnicos, teóricos e prá"cos ob"dos através de curso na área de 

geriatria.

Assistente 
Operacional

Motorista de Pesados / Máquinas Pesadas e Veículos Especiais - Conduz máquinas pesadas de movimentação de terras, 

gruas ou veículos des"nados à limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando também sistemas hidráulicos ou mecanismos 

complementares das viaturas; zela pela conservação e limpeza das viaturas, verifica diariamente os níveis de óleo e água e 

comunica as ocorrências normais detetadas nas viaturas; pode conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas; é responsável 

pelos equipamentos sob a sua guarda e pela correta u"lização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 

dos mesmos.

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução adequada 
conforme legislação em vigor

Assistente 
Operacional

Motorista de Ligeiros - Conduz viaturas ligeiras para transporte de bens e pessoas, tendo em atenção a segurança dos 

u"lizadores e dos bens; cuida da manutenção das viaturas que lhe forem distribuídas; recebe e entrega expediente ou 

encomendas; par"cipa superiormente as anomalias verificadas; é responsável pelos equipamentos sob a sua guarda e pela 

correta u"lização.

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução adequada 
conforme legislação em vigor

Assistente 
Operacional

Motorista de Transportes ColeJvos - Conduz autocarros para transporte de passageiros, tendo em atenção a comodidade e 

segurança das pessoas; assegura-se que todos os passageiros que transporta estão credenciados para o efeito; por vezes 

colabora na carga e descarga de bagagens; no final de cada dia procede à arrumação da viatura em local des"nado para esse 

efeito; recebe diariamente, no sector de transportes, o serviço para o dia seguinte, que, para além da ro"na habitual, pode, 

em função das necessidades pontuais surgidas, compreender deslocações ou qualquer outro "po de tarefas não previstas no 

programa diário regular; assegura o bom estado de funcionamento do veículo, procedendo à sua limpeza e zelando pela sua 

manutenção e lubrificação; abastece a viatura de combusIvel possuindo para o efeito livro de requisições; executa pequenas 

reparações, tomando, em caso de avarias maiores ou acidentes, as providências necessárias com vista à regularização dessas 

situações; acompanha junto das oficinas os trabalhos de reparação a efetuar; preenche e entrega diariamente no sector de 

transportes o bole"m diário da viatura.

Escolaridade obrigatória e 
carta de condução adequada 
conforme legislação em vigor


