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MUNICÍPIO DE SETÚBAL

 Aviso n.º 1285/2023

Sumário: Lista nominativa da transição de trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Setúbal para o mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados 
de Setúbal. 

  

Lista nominativa da transição de trabalhadores — Transição dos trabalhadores do mapa de pessoal do Município
de Setúbal para o mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Setúbal

Lista nominativa da transição de trabalhadores

Na qualidade de Vice -Presidente da Câmara Municipal com competência delegada e subdelegada nos domínios dos Recursos Humanos, con-
ferida pelo Senhor Presidente da Câmara através do Despacho n.º 27/2022/GAP de 15 de fevereiro, e na sequência da aprovação do Regulamento
de Organização dos Serviços Municipalizados de Setúbal, conforme Proposta n.º 016/2022/GAP, em reunião n.º 12/2022 do órgão executivo, em 
01 de junho de 2022 (deliberação n.º 1829/2022,e em sessão ordinária n.º 03/2022 da Assembleia Municipal, de 24 de junho de 2022 (deliberação 
CM N.º 22/2022/AM), torna -se público, a Lista Nominativa da Transição dos Trabalhadores do Mapa de Pessoal do Município de Setúbal para o 
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Setúbal, com efeitos a 18 de dezembro de 2022.

A Vice -Presidente da Câmara com competência delegada e subdelegada pelo Despacho n.º 27/2022/GAP de 15/02.

20 de dezembro de 2022. — A Vice -Presidente da Câmara, Carla Guerreiro.

Lista nominativa de transição de trabalhadores do mapa de pessoal do Município de Setúbal para o mapa de pessoal
dos Serviços Municipalizados de Setúbal

Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

Alexandre Augusto Ferreira de Lima Freire . . . Diretor de Depar-
tamento.

Diretor de Depar-
tamento.

3.023,18 €

Álvaro Maurício de Sousa Oliveira . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €
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Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Amaro Ilídio Bastos Lopes . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Amílcar José Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

Ana Carolina F. B. Pereira de Carvalho  . . . . . . Apoio Administrativo — Assegura o contacto 
entre os serviços, efetua a receção e entrega 
de expediente e encomendas, anuncia men-
sagens, transmite recados, levanta e depo-
sita dinheiro ou valores, presta informações 
verbais ou telefónicas, transporta máquinas, 
artigos de escritório e documentação diversa 
entre gabinetes, assegura a vigilância de 
instalações e acompanha os visitantes aos 
locais pretendidos, estampilha correspon-
dência, opera com elevadores de comando 
quando for caso disso, procede à venda de 
senhas para utilização das instalações, pro-
videncia pelas condições de asseio, limpeza 
e conservação de portarias e verifica as con-
dições de segurança antes de se proceder 
ao seu encerramento.

Apoio Administrativo — Assegura o contacto 
entre os serviços, efetua a receção e en-
trega de expediente e encomendas; anuncia 
mensagens, transmite recados, levanta e 
deposita dinheiro ou valores, presta infor-
mações verbais ou telefónicas, transporta 
máquinas, artigos de escritório e documen-
tação diversa entre gabinetes; assegura a 
vigilância de instalações e acompanha os 
visitantes aos locais pretendidos; estampilha 
correspondência, opera com elevadores de 
comando manual; quando for caso disso, pro-
cede à venda de senhas para utilização das 
instalações; providencia pelas condições de 
asseio, limpeza e conservação de portarias e 
verifica as condições de segurança antes de 
se proceder ao seu encerramento.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Ana Filipa Domingos Calico . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Ana Rita Santos Qua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

André Filipe Machado dos Santos . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

André Filipe Teixeira Santana Silva  . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Andreia Filipa Antunes Cardoso. . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

Angelino Manuel Bonaparte . . . . . . . . . . . . . . Encarregado Operacional — Funções de Coor-
denação dos assistentes operacionais afetos 
ao seu setor de atividade por cujos resulta-
dos é responsável; realização das tarefas de 
programação, organização e controlo dos 
trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação; substituição do encarregado 
geral nas suas ausências e impedimentos.

Encarregado Operacional — Coordenar, orientar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas 
por um serviço ou por uma equipa, planear 
e acompanhar o trabalho dos seus colabo-
radores, aferindo as suas necessidades de 
desenvolvimento, necessidades de recursos, 
meios e equipamentos de trabalho.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ope-
racional.

2 9 903,27 €

António André Marques do Rosário . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de ele-
vada tonelagem que funcionam como motores 
a gasolina ou a diesel; coloca o veículo em 
funcionamento acionando a ignição; dirige -o 
manobrando o volante, engrenando as mu-
danças e acionando o travão quando neces-
sário; faz as manobras e os sinais luminosos 
necessários à circulação, tendo em atenção o 
estado da via, a potência e o estado do veículo, 
a legislação em vigor, a circulação de outras 
viaturas e peões e as sinalizações de trânsito e 
dos agentes de polícia; procede ao transporte 
de diversos materiais destinados ao abasteci-
mento das obras em execução, bem como de 
produtos sobrantes das mesmas; examina o 
veículo antes, durante e após o trajeto, provi-
denciando a colocação de cobertura de pro-
teção sobre os materiais e arrumando carga 
para prevenção de eventuais danos; aciona 
os mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; asse-
gura a manutenção do veículo, cuidando da 
sua limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de 
avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no setor de 
transportes; preenche e entrega diariamente 
no setor de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quiló-
metros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas operações 
de carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de ele-
vada tonelagem que funcionam como motores 
a gasolina ou a diesel; coloca o veículo em 
funcionamento acionando a ignição; dirige -o 
manobrando o volante, engrenando as mu-
danças e acionando o travão quando neces-
sário; faz as manobras e os sinais luminosos 
necessários à circulação, tendo em atenção 
o estado da via, a potência e o estado do ve-
ículo, a legislação em vigor, a circulação de 
outras viaturas e peões e as sinalizações de 
trânsito e dos agentes de polícia; procede ao 
transporte de diversos materiais destinados ao 
abastecimento das obras em execução, bem 
como de produtos sobrantes das mesmas; exa-
mina o veículo antes, durante e após o trajeto, 
providenciando a colocação de cobertura de 
proteção sobre os materiais e arrumando carga 
para prevenção de eventuais danos; aciona 
os mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando da 
sua limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de 
avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no setor de 
transportes; preenche e entrega diariamente no 
setor de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efetuados e combustível introduzido; colabora, 
quando necessário, nas operações de carga 
e descarga; conduz, eventualmente, viaturas 
ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €
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Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

António Manuel da Costa Lopes  . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Arménio Gomes Costa Marques  . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Artur Miguel Soromenho de Oliveira  . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Benjamim Jose Semedo Correia Silva. . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a 
viatura de combustível, possuindo para o 
efeito um livro de requisições, cujo original 
preenche e entrega no posto de abaste-
cimento; executa pequenas reparações, 
tomando, em caso de avarias maiores

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a 
viatura de combustível, possuindo para o 
efeito um livro de requisições, cujo original 
preenche e entrega no posto de abaste-
cimento; executa pequenas reparações, 
tomando, em caso de avarias maiores

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

9 9 903,27 €
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Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

ou acidentes, as providências necessárias 
com vista à regularização dessas situações; 
para este efeito apresenta uma participa-
ção da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efetuados e combustível introduzido; cola-
bora, quando necessário, nas operações de 
carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

ou acidentes, as providências necessárias 
com vista à regularização dessas situações; 
para este efeito apresenta uma participa-
ção da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efetuados e combustível introduzido; cola-
bora, quando necessário, nas operações de 
carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

Bruna Alexandra Vieira dos Santos  . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Bruno Miguel Sousa Carvalho  . . . . . . . . . . . . Encarregado Operacional — Funções de Coor-
denação dos assistentes operacionais afetos 
ao seu setor de atividade por cujos resulta-
dos é responsável; realização das tarefas de 
programação, organização e controlo dos 
trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação; substituição do encarregado 
geral nas suas ausências e impedimentos

Encarregado Operacional — Coordenar, orientar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas 
por um serviço ou por uma equipa, planear 
e acompanhar o trabalho dos seus colabo-
radores, aferindo as suas necessidades de 
desenvolvimento, necessidades de recursos, 
meios e equipamentos de trabalho.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ope-
racional.

1 8 847,67 €

Carla Patrícia Pereira Gois Martins  . . . . . . . . Técnico Superior (Engenharia Civil) — Elabora-
ção de informação e pareceres de carácter 
técnico sobre processos e viabilidade de 
construção; conceção e realização de proje-
tos de obras, tais como edifícios, preparando, 
organizando fiscalização e direção técnica 
de obras; realização de vistorias técnicas; 
colaboração e participação em equipas multi-
disciplinares para elaboração de projetos para 
obras de complexa ou elevada importância 
técnica ou económica; conceção e realização 
de planos de obras, estabelecendo estima-
tivas de custo e orçamentos, planos de tra-
balho e especificações, indicando o tipo de 
materiais, máquinas e outros equipamentos 
necessários; preparação dos elementos ne-
cessários para lançamento de empreitadas 
nomeadamente elaboração do programa de 
concurso e caderno de encargos e superin-
tendendo a sua construção manutenção e re-
paração; conceção de projetos de estrutura

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04 €
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e fundações, escavação e contenção perifé-
rica, redes interiores de água e esgotos, rede 
de incêndio e rede de gás; conceção e aná-
lise de projetos de arruamentos, drenagem 
de águas pluviais e de águas domesticas e 
abastecimento de águas relativos a opera-
ções de loteamentos urbanos; estudo, se 
necessário, do terreno e do local mais ade-
quado para a construção da obra; execução 
dos cálculos, assegurando a residência 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; preparação do 
programa e coordenação das operações à 
medida que os trabalhos prosseguem; pre-
paração, organização e superintendência dos 
trabalhos de manutenção e reparação de 
construções existentes.

Carlos Alberto Ribeiro Lima  . . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Carlos Alberto Tavares da Silva Barros  . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

6 6 757,01 €

Carlos Daniel da Silva Parreira Santos . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Carlos Manuel Chagas Espírito Santo . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Cláudia Regina Faria Pereira Caixado. . . . . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de bens 
e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão 
da comunicação entre os vários órgãos e 
entre estes e os particulares, através do re-
gisto, redação, classificação e arquivo de 
expediente e outras formas de comunicação; 
assegura trabalhos de processamento de 
texto; trata informação, recolhendo e efe-
tuando tratamentos estatísticos elementares 
e elaborando mapas, quando ou utilizando

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
do serviço, como rececionar, redigir e ela-
borar informações internas e externas man-
tendo atualizado o sistema de informação e 
arquivo da documentação e cumprimento 
dos procedimentos e normas legais especí-
ficas da área funcional: financeira, recursos 
humanos, expediente, comercial, e de apoio 
à área técnica.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

1 6 757,01 €
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qualquer outra forma de transmissão eficaz 
dos dados existentes: recolhe, examina, 
confere e procede à escrituração de da-
dos relativos às transações financeiras e 
contabilísticas, podendo assegurar a mo-
vimentação de fundo de maneiro; recolhe, 
examina e confere elementos constantes 
dos processos, anotando faltas ou anoma-
lias e providenciando pela sua correção e 
andamento, através de ofícios, informações 
ou notas, em conformidade com a legisla-
ção existente; organiza, calcula e desen-
volve os processos relativos à situação de 
pessoal e à aquisição e ou manutenção 
de material, equipamento, instalações ou 
serviços; participa, quando for caso disso, 
em operações de lançamento.

Daniela Filipa Nunes Candido  . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Dionísio Antonio Brito Galveia  . . . . . . . . . . . . Técnico Superior (Ambiente) — Análise estu-
dos e emissão de pareceres numa pers-
petiva macroscópica sistemática integrada 
nos assuntos que lhe são submetidos, para 
tratamento à luz das ciências do ambiente; 
elaboração de propostas fundamentadas 
de solução de problemas concretos na área 
ambiental; preparação elaboração e acom-
panhamento de projetos ambientais, desig-
nadamente campanhas de sensibilização e 
educação ambiental; bem como medidas e 
ações de monitorização, controlo, gestão 
e proteção ambiental, nomeadamente no 
âmbito de resíduos sólidos, indicadores 
ambientais, espaços verdes e recursos 
hídricos. Participação com eventual coor-
denação em equipas interdisciplinares 
compostas por técnicos superiores ou ou-
tros; intervenção no diálogo privilegiado 
com outros ramos de especialidades para 
prossecução de objetivos com conteúdo 
pluridisciplinar.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 3 19 1.424,38 €
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Domingos Manuel Cabecudo de Morais Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €

Edmundo José Piedade Pires  . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Eduarda Maria Alves Gomes  . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior (Ambiente) — Análise estudos 
e emissão de pareceres numa perspetiva ma-
croscópica sistemática integrada nos assun-
tos que lhe são submetidos, para tratamento 
à luz das ciências do ambiente; elaboração 
de propostas fundamentadas de solução 
de problemas concretos na área ambiental; 
preparação elaboração e acompanhamento 
de projetos ambientais, designadamente 
campanhas de sensibilização e educação 
ambiental; bem como medidas e ações de 
monitorização, controlo, gestão e proteção 
ambiental, nomeadamente no âmbito de 
resíduos sólidos, indicadores ambientais, 
espaços verdes e recursos hídricos. Partici-
pação com eventual coordenação em equi-
pas interdisciplinares compostas por técnicos 
superiores ou outros; intervenção no diálogo 
privilegiado com outros ramos de especiali-
dades para prossecução de objetivos com 
conteúdo pluridisciplinar.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 12 51 3.091,94 €

Elias Manuel Tavares Chaves  . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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de trabalho de origem

Caraterização do posto
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remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Eugénio Paulo Rodrigues da Silva Almeida . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Euridice Cunha Miquelina Pinheiro Furtado . . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de bens 
e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão 
da comunicação entre os vários órgãos e 
entre estes e os particulares, através do re-
gisto, redação, classificação e arquivo de 
expediente e outras formas de comunicação; 
assegura trabalhos de processamento de 
texto; trata informação, recolhendo e efetu-
ando tratamentos estatísticos elementares 
e elaborando mapas, quando ou utilizando 
qualquer outra forma de transmissão eficaz 
dos dados existentes: recolhe, examina, 
confere e procede à escrituração de dados 
relativos às transações financeiras e contabi-
lísticas, podendo assegurar a movimentação 
de fundo de maneiro; recolhe, examina e con-
fere elementos constantes dos processos, 

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
do serviço, como rececionar, redigir e ela-
borar informações internas e externas man-
tendo atualizado o sistema de informação e 
arquivo da documentação e cumprimento 
dos procedimentos e normas legais especí-
ficas da área funcional: financeira, recursos 
humanos, expediente, comercial, e de apoio 
à área técnica.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

7 12 1.059,59 €
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Nível

remuneratório
Remuneração
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anotando faltas ou anomalias e providen-
ciando pela sua correção e andamento, 
através de ofícios, informações ou notas, 
em conformidade com a legislação existente; 
organiza, calcula e desenvolve os processos 
relativos à situação de pessoal e à aquisição 
e ou manutenção de material, equipamento, 
instalações ou serviços; participa, quando for 
caso disso, em operações de lançamento.

Fabio Emanuel da Silva Bettencourt  . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Fabio Isidoro Cardoso Ferrao. . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Fabio Miguel Dos Santos Cavaco  . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Fábio Miguel Ferreira Dupont de Sousa . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração
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da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Fábio Miguel Lopes Sequeira. . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Fernando Conceição Pascoal Pinto . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €



N
.º 13 

18 de janeiro de 2023 
Pág. 493

Diário da República, 2.ª série
P

A
R

T
E

 H

  

Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração
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um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Fernando Miguel Guerreiro Rodrigues de Je-
sus.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Fernando Sérgio da Silva Lagarto  . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €

Flávio Alexandre Silva Gama . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Flávio Manuel Goncalves Dolores  . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €
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obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Flávio Miguel Severino Alexandre  . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Francisco António Livramento Jose . . . . . . . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de bens 
e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão 
da comunicação entre os vários órgãos e 
entre estes e os particulares, através do re-
gisto, redação, classificação e arquivo de 
expediente e outras formas de comunica-
ção; assegura trabalhos de processamento

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
do serviço, como rececionar, redigir e ela-
borar informações internas e externas man-
tendo atualizado o sistema de informação e 
arquivo da documentação e cumprimento 
dos procedimentos e normas legais especí-
ficas da área funcional: financeira, recursos 
humanos, expediente, comercial, e de apoio 
à área técnica.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

1 6 757,01 €
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de texto; trata informação, recolhendo e efe-
tuando tratamentos estatísticos elementares 
e elaborando mapas, quando ou utilizando 
qualquer outra forma de transmissão eficaz 
dos dados existentes: recolhe, examina, 
confere e procede à escrituração de dados 
relativos às transações financeiras e contabi-
lísticas, podendo assegurar a movimentação 
de fundo de maneiro; recolhe, examina e 
confere elementos constantes dos proces-
sos, anotando faltas ou anomalias e provi-
denciando pela sua correção e andamento, 
através de ofícios, informações ou notas, em 
conformidade com a legislação existente; 
organiza, calcula e desenvolve os processos 
relativos à situação de pessoal e à aquisição 
e ou manutenção de material, equipamento, 
instalações ou serviços; participa, quando for 
caso disso, em operações de lançamento.

Francisco José Guerreiro Alfredo. . . . . . . . . . Encarregado Operacional — Funções de Coor-
denação dos assistentes operacionais afetos 
ao seu setor de atividade por cujos resulta-
dos é responsável; realização das tarefas de 
programação, organização e controlo dos 
trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação; substituição do encarregado 
geral nas suas ausências e impedimentos.

Encarregado Operacional — Coordenar, orientar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas 
por um serviço ou por uma equipa, planear 
e acompanhar o trabalho dos seus colabo-
radores, aferindo as suas necessidades de 
desenvolvimento, necessidades de recursos, 
meios e equipamentos de trabalho.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ope-
racional.

1 8 847,67 €

Germano António Carreira Marcelino. . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

8 8 847,67 €
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sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Helder das Neves Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Helder Fernando Guerreiro Gomes  . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Helder Manuel da Silva Fortunato  . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais lu-
minosos necessários à circulação, tendo em 
atenção o estado da via, a potência e o estado 
do veículo, a legislação em vigor, a circula-
ção de outras viaturas e peões e as sinali-
zações de trânsito e dos agentes de polícia; 
procede ao transporte de diversos materiais

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige -o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as manobras 
e os sinais luminosos necessários à circu-
lação, tendo em atenção o estado da via, a 
potência e o estado do veículo, a legislação 
em vigor, a circulação de outras viaturas e 
peões e as sinalizações de trânsito e dos 
agentes de polícia; procede ao transporte

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

5 5 709,46 €
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destinados ao abastecimento das obras em 
execução, bem como de produtos sobran-
tes das mesmas; examina o veículo antes, 
durante e após o trajeto, providenciando a 
colocação de cobertura de proteção sobre os 
materiais e arrumando carga para prevenção 
de eventuais danos; aciona os mecanismos 
necessários para a descarga de materiais, 
podendo, quando este serviço é feito ma-
nualmente, prestar colaboração; assegura 
a manutenção do veículo, cuidando da sua 
limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de 
avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no setor de 
transportes; preenche e entrega diariamente 
no setor de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quiló-
metros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas operações 
de carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

de diversos materiais destinados ao abasteci-
mento das obras em execução, bem como de 
produtos sobrantes das mesmas; examina o 
veículo antes, durante e após o trajeto, provi-
denciando a colocação de cobertura de pro-
teção sobre os materiais e arrumando carga 
para prevenção de eventuais danos; aciona 
os mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Henrique José Antunes Baia  . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Henrique Nascimento Mateus Júnior . . . . . . . Técnico Superior (Eng. Mecânico) — Desen-
volve e projeta máquinas, equipamentos, 
veículos, sistemas de aquecimento e de 
refrigeração e ferramentas específicas da 
indústria mecânica. Também supervisiona 
sua produção. Calcula a quantidade neces-
sária de matéria -prima, providencia moldes 
das peças que serão fabricadas, cria protó-
tipos e testa os produtos obtidos. Organiza 
sistemas de armazenagem, supervisiona 
processos e define normas e procedimen-
tos de segurança para a produção. Controla 
a qualidade, acompanhando e analisando 
testes de resistência, calibrando e conferindo 
medidas. Desenvolve, ainda, montagem e 
automatização de sistemas.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04 €
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Horácio Bernardino Ramos  . . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige -o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as mano-
bras e os sinais luminosos necessários 
à circulação, tendo em atenção o estado 
da via, a potência e o estado do veículo, 
a legislação em vigor, a circulação de ou-
tras viaturas e peões e as sinalizações 
de trânsito e dos agentes de polícia; pro-
cede ao transporte de diversos materiais 
destinados ao abastecimento das obras 
em execução, bem como de produtos so-
brantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, provi-
denciando a colocação de cobertura de 
proteção sobre os materiais e arrumando 
carga para prevenção de eventuais danos; 
aciona os mecanismos necessários para a 
descarga de materiais, podendo, quando 
este serviço é feito manualmente, pres-
tar colaboração; assegura a manutenção 
do veículo, cuidando da sua limpeza e 
lubrificação; abastece a viatura de com-
bustível, possuindo para o efeito um livro 
de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; exe-
cuta pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, 
as providências necessárias com vista 
à regularização dessas situações; para 
este efeito apresenta uma participação 
da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilóme-
tros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas opera-
ções de carga e descarga; conduz, even-
tualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige -o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as mano-
bras e os sinais luminosos necessários 
à circulação, tendo em atenção o estado 
da via, a potência e o estado do veículo, 
a legislação em vigor, a circulação de ou-
tras viaturas e peões e as sinalizações 
de trânsito e dos agentes de polícia; pro-
cede ao transporte de diversos materiais 
destinados ao abastecimento das obras 
em execução, bem como de produtos so-
brantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, provi-
denciando a colocação de cobertura de 
proteção sobre os materiais e arrumando 
carga para prevenção de eventuais danos; 
aciona os mecanismos necessários para a 
descarga de materiais, podendo, quando 
este serviço é feito manualmente, pres-
tar colaboração; assegura a manutenção 
do veículo, cuidando da sua limpeza e 
lubrificação; abastece a viatura de com-
bustível, possuindo para o efeito um livro 
de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; exe-
cuta pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, 
as providências necessárias com vista 
à regularização dessas situações; para 
este efeito apresenta uma participação 
da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilóme-
tros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas opera-
ções de carga e descarga; conduz, even-
tualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Horácio dos Santos Fernandes  . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Hugo Miguel Carvalho da Cruz  . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Inês de Almeida Cunha e Costa. . . . . . . . . . . Técnico Superior (Ambiente) — Análise estudos 
e emissão de pareceres numa perspetiva ma-
croscópica sistemática integrada nos assun-
tos que lhe são submetidos, para tratamento 
à luz das ciências do ambiente; elaboração 
de propostas fundamentadas de solução 
de problemas concretos na área ambiental; 
preparação elaboração e acompanhamento 
de projetos ambientais, designadamente 
campanhas de sensibilização e educação 
ambiental; bem como medidas e ações de 
monitorização, controlo, gestão e proteção 
ambiental, nomeadamente no âmbito de 
resíduos sólidos, indicadores ambientais, 
espaços verdes e recursos hídricos. Partici-
pação com eventual coordenação em equi-
pas interdisciplinares compostas por técnicos 
superiores ou outros; intervenção no diálogo 
privilegiado com outros ramos de especiali-
dades para prossecução de objetivos com 
conteúdo pluridisciplinar.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04 €

João Carlos Martins Valente. . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

João da Veiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

9 9 903,27 €
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prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a 
viatura de combustível, possuindo para o 
efeito um livro de requisições, cujo original 
preenche e entrega no posto de abaste-
cimento; executa pequenas reparações, 
tomando, em caso de avarias maiores ou 
acidentes, as providências necessárias com 
vista à regularização dessas situações; para 
este efeito apresenta uma participação da 
ocorrência no setor de transportes; preenche 
e entrega diariamente no setor de transportes 
o boletim diário da viatura, mencionando o 
tipo de serviço, quilómetros efetuados e com-
bustível introduzido; colabora, quando neces-
sário, nas operações de carga e descarga; 
conduz, eventualmente, viaturas ligeiras.

prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a 
viatura de combustível, possuindo para o 
efeito um livro de requisições, cujo original 
preenche e entrega no posto de abaste-
cimento; executa pequenas reparações, 
tomando, em caso de avarias maiores ou 
acidentes, as providências necessárias com 
vista à regularização dessas situações; para 
este efeito apresenta uma participação da 
ocorrência no setor de transportes; preenche 
e entrega diariamente no setor de transportes 
o boletim diário da viatura, mencionando o 
tipo de serviço, quilómetros efetuados e com-
bustível introduzido; colabora, quando neces-
sário, nas operações de carga e descarga; 
conduz, eventualmente, viaturas ligeiras.

João Fernando Garcia de Sousa . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

João Paulo Gonçalves Nunes  . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

João Tiago Fernandes Pereira . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Joaquim Carlos Esteves Palma . . . . . . . . . . . Encarregado Operacional — Funções de Co-
ordenação dos assistentes operacionais 
afetos ao seu setor de atividade por cujos 
resultados é responsável; realização das 
tarefas de programação, organização e 
controlo dos trabalhos a executar pelo pes-
soal sob a sua coordenação; substituição 
do encarregado geral nas suas ausências 
e impedimentos

Encarregado — Coordenar, orientar e super-
visionar as atividades desenvolvidas por 
um serviço ou por uma equipa, planear e 
acompanhar o trabalho dos seus colabora-
dores, aferindo as suas necessidades de 
desenvolvimento, necessidades de recur-
sos, meios e equipamentos de trabalho.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ope-
racional.

1 8 847,67 €

Joaquim Manuel Jorge Cavaleiro. . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Joaquim Miguel Pereira Moutinho  . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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José Alberto da Costa Pedro  . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

6 6 757,01 €

José António Correia Dias  . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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José Carlos Silva Ferreira  . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

José Carlos Tavares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

9 9 903,27 €

José da Cruz Fernandes de Assunção. . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige -o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as manobras 
e os sinais luminosos necessários à circu-
lação, tendo em atenção o estado da via, a 
potência e o estado do veículo, a legislação 
em vigor, a circulação de outras viaturas e 
peões e as sinalizações de trânsito e dos 
agentes de polícia; procede ao transporte 
de diversos materiais destinados ao abas-
tecimento das obras em execução, bem 
como de produtos sobrantes das mesmas; 
examina o veículo antes, durante e após 
o trajeto, providenciando a colocação de 
cobertura de proteção sobre os materiais 
e arrumando carga para prevenção de 
eventuais danos; aciona os mecanismos 
necessários para a descarga de materiais, 
podendo, quando este serviço é feito ma-
nualmente, prestar colaboração; assegura 
a manutenção do veículo, cuidando da sua 
limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original pre-
enche e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, 
em caso de avarias maiores ou acidentes, 
as providências necessárias com vista à 
regularização dessas situações; para este 
efeito apresenta uma participação da ocor-
rência no setor de transportes; preenche e

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige -o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as manobras 
e os sinais luminosos necessários à circu-
lação, tendo em atenção o estado da via, a 
potência e o estado do veículo, a legislação 
em vigor, a circulação de outras viaturas e 
peões e as sinalizações de trânsito e dos 
agentes de polícia; procede ao transporte 
de diversos materiais destinados ao abas-
tecimento das obras em execução, bem 
como de produtos sobrantes das mesmas; 
examina o veículo antes, durante e após 
o trajeto, providenciando a colocação de 
cobertura de proteção sobre os materiais 
e arrumando carga para prevenção de 
eventuais danos; aciona os mecanismos 
necessários para a descarga de materiais, 
podendo, quando este serviço é feito ma-
nualmente, prestar colaboração; assegura 
a manutenção do veículo, cuidando da sua 
limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de 
avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no setor de 
transportes; preenche e entrega diariamente

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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entrega diariamente no setor de transportes 
o boletim diário da viatura, mencionando o 
tipo de serviço, quilómetros efetuados e com-
bustível introduzido; colabora, quando neces-
sário, nas operações de carga e descarga; 
conduz, eventualmente, viaturas ligeiras.

no setor de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quiló-
metros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas operações 
de carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

José Luís Ferreira Branco  . . . . . . . . . . . . . . . Encarregado Operacional — Funções de Coor-
denação dos assistentes operacionais afetos 
ao seu setor de atividade por cujos resulta-
dos é responsável; realização das tarefas de 
programação, organização e controlo dos 
trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua 
coordenação; substituição do encarregado 
geral nas suas ausências e impedimentos

Encarregado Operacional — Coordenar, orientar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas 
por um serviço ou por uma equipa, planear 
e acompanhar o trabalho dos seus colabo-
radores, aferindo as suas necessidades de 
desenvolvimento, necessidades de recursos, 
meios e equipamentos de trabalho.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ope-
racional.

1 8 847,67 €

José Manuel Carrasco Lobo Soares  . . . . . . . Acompanhamento no local, assegurando o 
cumprimento das normas legais e regula-
mentares, informando sobre as irregularida-
des verificadas, prevenindo riscos e perigos 
para a saúde, segurança e integridade de 
pessoas e bens e garantindo o cumprimento 
de notificações e comunicações legalmente 
determinadas. Elaboram autos de notícia, de 
contraordenação ou transgressão por infra-
ção das normas legais e regulamentares

Acompanhamento no local, assegurando o 
cumprimento das normas legais e regula-
mentares, informando sobre as irregularida-
des verificadas, prevenindo riscos e perigos 
para a saúde, segurança e integridade de 
pessoas e bens e garantindo o cumprimento 
de notificações e comunicações legalmente 
determinadas. Elaboram autos de notícia, de 
contraordenação ou transgressão por infra-
ção das normas legais e regulamentares

Fiscal  . . . . . . . . Fiscal  . . . . . . . . Entre 2 e 3 Entre 7 e 8 899,80 €

José Manuel dos Santos Loureiro  . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

10 10 955,37 €

José Manuel Lebreiro Conceição Nunes Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

José Manuel Picado Braizinha . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

José Silva Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cui-
dando da sua limpeza e lubrificação; abas-
tece a viatura de combustível, possuindo 
para o efeito um livro de requisições, cujo 
original preenche e entrega no posto de 
abastecimento; executa pequenas repara-
ções, tomando, em caso de avarias maiores 
ou acidentes, as providências necessárias 
com vista à regularização dessas situações; 
para este efeito apresenta uma participa-
ção da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efetuados e combustível introduzido; cola-
bora, quando necessário, nas operações de 
carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cui-
dando da sua limpeza e lubrificação; abas-
tece a viatura de combustível, possuindo 
para o efeito um livro de requisições, cujo 
original preenche e entrega no posto de 
abastecimento; executa pequenas repara-
ções, tomando, em caso de avarias maiores 
ou acidentes, as providências necessárias 
com vista à regularização dessas situações; 
para este efeito apresenta uma participa-
ção da ocorrência no setor de transportes; 
preenche e entrega diariamente no setor 
de transportes o boletim diário da viatura, 
mencionando o tipo de serviço, quilómetros 
efetuados e combustível introduzido; cola-
bora, quando necessário, nas operações de 
carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

Leandro André Afonso Santana Silva. . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Leonel Nuno Prazeres Pinto. . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

6 6 757,01 €
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mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Luís Carlos Lindo da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Luís Fernando Mendes Rosa . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Luís José Martins Marcalo . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Luís Nuno Neves Parreira e Pascoa  . . . . . . . Técnico Superior (Engenharia Civil) — Elabora-
ção de informação e pareceres de carácter 
técnico sobre processos e viabilidade de cons-
trução; conceção e realização de projetos de 
obras, tais como edifícios, preparando, organi-
zando fiscalização e direção técnica de obras; 
realização de vistorias técnicas; colaboração 
e participação em equipas multidisciplinares 
para elaboração de projetos para obras de

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações dentro 
da estratégia do serviço.Poderá coordenar um 
serviço ou equipa, através do planeamento e 
acompanhamento da realização do trabalho,

Técnico Superior Técnico Superior 5 27 1.841,26 €
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complexa ou elevada importância técnica 
ou económica; conceção e realização de 
planos de obras, estabelecendo estima-
tivas de custo e orçamentos, planos de 
trabalho e especificações, indicando o tipo 
de materiais, máquinas e outros equipa-
mentos necessários; preparação dos ele-
mentos necessários para lançamento de 
empreitadas nomeadamente elaboração 
do programa de concurso e caderno de en-
cargos e superintendendo a sua construção 
manutenção e reparação; conceção de pro-
jetos de estrutura e fundações, escavação 
e contenção periférica, redes interiores de 
água e esgotos, rede de incêndio e rede 
de gás; conceção e análise de projetos de 
arruamentos, drenagem de águas pluviais 
e de águas domesticas e abastecimento 
de águas relativos a operações de lotea-
mentos urbanos; estudo, se necessário, 
do terreno e do local mais adequado para a 
construção da obra; execução dos cálculos, 
assegurando a residência e a estabilidade 
da obra considerada, e tendo em atenção 
fatores como a natureza dos materiais de 
construção a utilizar, pressões de água, re-
sistência aos ventos, a sismos e mudanças 
de temperatura; preparação do programa e 
coordenação das operações à medida que 
os trabalhos prosseguem; preparação, or-
ganização e superintendência dos trabalhos 
de manutenção e reparação de construções 
existentes.

gerindo os recursos humanos, meios e equipa-
mentos de trabalho que lhe estiverem afetos.

Manuel Joaquim Frasco Balancho . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Márcio André Lopes dos Santos. . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — 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 extirpação 
de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Maria Elisabete Pinto Fernandes Simões Técnico Superior (Engenharia Civil) — Ela-
boração de informação e pareceres de 
carácter técnico sobre processos e viabili-
dade de construção; conceção e realização 
de projetos de obras, tais como edifícios, 
preparando, organizando fiscalização e 
direção técnica de obras; realização de 
vistorias técnicas; colaboração e partici-
pação em equipas multidisciplinares para 
elaboração de projetos para obras de 
complexa ou elevada importância técnica 
ou económica; conceção e realização de 
planos de obras, estabelecendo estimativas 
de custo e orçamentos, planos de trabalho 
e especificações, indicando o tipo de ma-
teriais, máquinas e outros equipamentos 
necessários; preparação dos elementos 
necessários para lançamento de emprei-
tadas nomeadamente elaboração do pro-
grama de concurso e caderno de encargos 
e superintendendo a sua construção manu-
tenção e reparação; conceção de projetos 
de estrutura e fundações, escavação e 
contenção periférica, redes interiores de 
água e esgotos, rede de incêndio e rede 
de gás; conceção e análise de projetos de 
arruamentos, drenagem de águas pluviais 
e de águas domesticas e abastecimento 
de águas relativos a operações de lotea-
mentos urbanos; estudo, se necessário, do 
terreno e do local mais adequado para a 
construção da obra; execução dos cálculos, 
assegurando a residência e a estabilidade 
da obra considerada, e tendo em atenção 
fatores como a natureza dos materiais de 
construção a utilizar, pressões de água, re-
sistência aos ventos, a sismos e mudanças 
de temperatura; preparação do programa 
e coordenação das operações à medida 
que os trabalhos prosseguem; prepara-
ção, organização e superintendência dos 
trabalhos de manutenção e reparação de 
construções existentes.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 3 19 1.424,38 €
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Maria Helena de Matos Tavares Santos . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; la-
vagem das vias públicas; limpeza de cha-
fariz; remoção de lixeiras e extirpação de 
ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Maria Odete Domingos de Oliveira da Silva. . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de 
bens e serviços; executa predominante-
mente as seguintes tarefas: assegura a 
transmissão da comunicação entre os vá-
rios órgãos e entre estes e os particulares, 
através do registo, redação, classificação 
e arquivo de expediente e outras formas 
de comunicação; assegura trabalhos de 
processamento de texto; trata informação, 
recolhendo e efetuando tratamentos esta-
tísticos elementares e elaborando mapas, 
quando ou utilizando qualquer outra forma 
de transmissão eficaz dos dados existentes: 
recolhe, examina, confere e procede à es-
crituração de dados relativos às transações 
financeiras e contabilísticas, podendo asse-
gurar a movimentação de fundo de maneiro; 
recolhe, examina e confere elementos cons-
tantes dos processos, anotando faltas ou 
anomalias e providenciando pela sua corre-
ção e andamento, através de ofícios, infor-
mações ou notas, em conformidade com a 
legislação existente; organiza, calcula e de-
senvolve os processos relativos à situação 
de pessoal e à aquisição e ou manutenção 
de material, equipamento, instalações ou 
serviços; participa, quando for caso disso, 
em operações de lançamento.

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
do serviço, como rececionar, redigir e ela-
borar informações internas e externas man-
tendo atualizado o sistema de informação e 
arquivo da documentação e cumprimento 
dos procedimentos e normas legais especí-
ficas da área funcional: financeira, recursos 
humanos, expediente, comercial, e de apoio 
à área técnica.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

3 8 847,67 €

Mário André Soares Andrade . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Mário Jorge Silva de Oliveira . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Mário Manuel Gonçalves Ledo. . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Marisa Vitória Santos Silva. . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Micaela Alexandra Martins Caiado. . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Miguel Ângelo Inácio Seca. . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Miguel Ângelo Ramalho Pais . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço é 
feito manualmente, prestar colaboração; as-
segura a manutenção do veículo, cuidando da 
sua limpeza e lubrificação; abastece a viatura 
de combustível, possuindo para o efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de

Motorista de Pesados - Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o 
veículo em funcionamento acionando a 
ignição; dirige-o manobrando o volante, 
engrenando as mudanças e acionando o 
travão quando necessário; faz as manobras 
e os sinais luminosos necessários à circu-
lação, tendo em atenção o estado da via, a 
potência e o estado do veículo, a legislação 
em vigor, a circulação de outras viaturas e 
peões e as sinalizações de trânsito e dos 
agentes de polícia; procede ao transporte 
de diversos materiais destinados ao abas-
tecimento das obras em execução, bem 
como de produtos sobrantes das mesmas; 
examina o veículo antes, durante e após 
o trajeto, providenciando a colocação de 
cobertura de proteção sobre s materiais 
e arrumando carga para prevenção de 
eventuais danos; aciona os mecanismos 
necessários para a descarga de materiais, 
podendo, quando este serviço é feito ma-
nualmente, prestar colaboração; assegura 
a manutenção do veículo, cuidando  da sua 
limpeza e lubrificação; abastece a viatura de 
combustível, possuindo para o   efeito um 
livro de requisições, cujo original preenche e 
entrega no posto de abastecimento; executa 
pequenas reparações, tomando, em caso de

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no setor de 
transportes; preenche e entrega diariamente 
no setor de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quiló-
metros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas operações 
de carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

avarias maiores ou acidentes, as providên-
cias necessárias com vista à regularização 
dessas situações; para este efeito apresenta 
uma participação da ocorrência no sector de 
transportes;  preenche e entrega diariamente 
no sector de transportes o boletim diário da 
viatura, mencionando o tipo de serviço, quiló-
metros efetuados e combustível introduzido; 
colabora, quando necessário, nas operações 
de carga e descarga; conduz, eventualmente, 
viaturas ligeiras.

Nelson Correia da Cunha. . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Neuza Filipa Guerreiro do Carmo. . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Nuno Joaquim Martinho Qua . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Nuno Miguel Mouta Pereira  . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Patrick Oliveira Barros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Paula Carina Martins Moreira. . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Paulo Alexandre Tomaz Pinto. . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Paulo Jorge Horta Capinha  . . . . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Pedro Miguel Charrua Balancho  . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Pedro Nuno Manita Silva Sales  . . . . . . . . . . . Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Motorista de Pesados — Conduz veículos de 
elevada tonelagem que funcionam como 
motores a gasolina ou a diesel; coloca o veí-
culo em funcionamento acionando a ignição; 
dirige-o manobrando o volante, engrenando 
as mudanças e acionando o travão quando 
necessário; faz as manobras e os sinais 
luminosos necessários à circulação, tendo 
em atenção o estado da via, a potência e o 
estado do veículo, a legislação em vigor, a 
circulação de outras viaturas e peões e as 
sinalizações de trânsito e dos agentes de 
polícia; procede ao transporte de diversos 
materiais destinados ao abastecimento das 
obras em execução, bem como de produtos 
sobrantes das mesmas; examina o veículo 
antes, durante e após o trajeto, providen-
ciando a colocação de cobertura de proteção 
sobre os materiais e arrumando carga para 
prevenção de eventuais danos; aciona os 
mecanismos necessários para a descarga 
de materiais, podendo, quando este serviço 
é feito manualmente, prestar colaboração; 
assegura a manutenção do veículo, cuidando 
da sua limpeza e lubrificação; abastece a via-
tura de combustível, possuindo para o efeito 
um livro de requisições, cujo original preen-
che e entrega no posto de abastecimento; 
executa pequenas reparações, tomando, em 
caso de avarias maiores ou acidentes, as 
providências necessárias com vista à regu-
larização dessas situações; para este efeito 
apresenta uma participação da ocorrência 
no setor de transportes; preenche e entrega 
diariamente no setor de transportes o bole-
tim diário da viatura, mencionando o tipo de 
serviço, quilómetros efetuados e combustível 
introduzido; colabora, quando necessário, 
nas operações de carga e descarga; conduz, 
eventualmente, viaturas ligeiras.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Rafael Duarte dos Santos Bonaparte. . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €
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Ricardo Jorge Clara Goncalves . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Ricardo José Ramos Martins . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Rogério Paulo Ramos Pereira  . . . . . . . . . . . . Acompanhamento no local, assegurando o 
cumprimento das normas legais e regula-
mentares, informando sobre as irregularida-
des verificadas, prevenindo riscos e perigos 
para a saúde, segurança e integridade de 
pessoas e bens e garantindo o cumprimento 
de notificações e comunicações legalmente 
determinadas. Elaboram autos de notícia, de 
contraordenação ou transgressão por infra-
ção das normas legais e regulamentares

Acompanhamento no local, assegurando o 
cumprimento das normas legais e regula-
mentares, informando sobre as irregularida-
des verificadas, prevenindo riscos e perigos 
para a saúde, segurança e integridade de 
pessoas e bens e garantindo o cumprimento 
de notificações e comunicações legalmente 
determinadas. Elaboram autos de notícia, de 
contraordenação ou transgressão por infra-
ção das normas legais e regulamentares

Fiscal  . . . . . . . . Fiscal  . . . . . . . . Entre 2 e 3 Entre 7 e 9 865,05 €

Romeu Manuel Carrasco Fernandes . . . . . . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de bens 
e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão 
da comunicação entre os vários órgãos e 
entre estes e os particulares, através do re-
gisto, redação, classificação e arquivo de 
expediente e outras formas de comunicação; 
assegura trabalhos de processamento de 
texto; trata informação, recolhendo e efetu-
ando tratamentos estatísticos elementares 
e elaborando mapas, quando ou utilizando 
qualquer outra forma de transmissão eficaz 
dos dados existentes: recolhe, examina, 
confere e procede à escrituração de da-
dos relativos às transações financeiras e 
contabilísticas, podendo assegurar a mo-
vimentação de fundo de maneiro; recolhe, 
examina e confere elementos constantes dos 
processos, ano tando faltas ou anomalias

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
do serviço, como rececionar, redigir e ela-
borar informações internas e externas man-
tendo atualizado o sistema de informação e 
arquivo da documentação e cumprimento 
dos procedimentos e normas legais especí-
ficas da área funcional: financeira, recursos 
humanos, expediente, comercial, e de apoio 
à área técnica.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

6 11 1.007,49 €
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e providenciando pela sua correção e anda-
mento, através de ofícios, informações ou notas, 
em conformidade com a legislação existente; 
organiza, calcula e desenvolve os processos 
relativos à situação de pessoal e à aquisição 
e ou manutenção de material, equipamento, 
instalações ou serviços; participa, quando for 
caso disso, em operações de lançamento.

Rui Manuel Lourenco Catalao Panacas. . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Rute Isabel Cupido Cardeira  . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Salomão de Jesus Fernandes Andrade . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Sofia Susana Garcia Ferreira. . . . . . . . . . . . . Técnico Superior (Ergonomia, Higiene e 
Segurança) — Proporciona a todos os traba-
lhadores as condições de segurança, higiene e 
de proteção da saúde; Assegura que o desen-
volvimento económico promova a humaniza-
ção do trabalho em condições de segurança, 
higiene e saúde; Previne os riscos profissio-
nais segundo princípios, normas e programas 
que visem, nomeadamente: a definição das 
condições técnicas a que devem obedecer a 
conceção, fabricação, a importação, a venda, 
a cedência, a instalação, a organização, a uti-
lização e as transformações dos componentes 
materiais do trabalho em função da natureza 
e grau dos riscos e, ainda, as obrigações das 
pessoas por tal responsáveis; a determinação 
das substâncias, agentes ou processos que 
devam ser proibidos, limitados ou sujeitos 
a autorização ou a controlo da autoridade 
competente, bem como a definição de valo-
res limites de exposição dos trabalhadores e 
agentes químicos, físicos e biológicos e das

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04
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normas técnicas para a amostragem, medi-
ção e avaliação de resultados; a promoção 
da vigilância da saúde dos trabalhadores; o 
incremento da investigação no domínio da 
segurança, higiene e saúde no trabalho e 
a eficácia de um sistema de fiscalização do 
cumprimento da legislação relativa à segu-
rança, higiene e saúde no trabalho.

Susana Margarida Marques Rosário Espada . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Susana Maria Silva Sorneta. . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior (Ambiente) — Análise estudos 
e emissão de pareceres numa perspetiva ma-
croscópica sistemática integrada nos assun-
tos que lhe são submetidos, para tratamento 
à luz das ciências do ambiente; elaboração 
de propostas fundamentadas de solução 
de problemas concretos na área ambiental; 
preparação elaboração e acompanhamento 
de projetos ambientais, designadamente 
campanhas de sensibilização e educação 
ambiental; bem como medidas e ações de 
monitorização, controlo, gestão e proteção 
ambiental, nomeadamente no âmbito de 
resíduos sólidos, indicadores ambientais, 
espaços verdes e recursos hídricos. Partici-
pação com eventual coordenação em equi-
pas interdisciplinares compostas por técnicos 
superiores ou outros; intervenção no diálogo 
privilegiado com outros ramos de especiali-
dades para prossecução de objetivos com 
conteúdo pluridisciplinar.

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04 €

Tiago Miguel Pereira Peralta  . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Tulia da Conceição Aleixo Dias  . . . . . . . . . . . Apoio Administrativo — Desenvolve funções, 
que se enquadram em diretivas gerais dos 
dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, 
secretaria, contabilidade -processamento, 
pessoal e aprovisionamento e economato, 
tendo em vista assegurar o funcionamento 
dos órgãos incumbidos da prestação de bens 
e serviços; executa predominantemente as 
seguintes tarefas: assegura a transmissão

Administrativo — Organizar e executar tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento do 
serviço, como rececionar, redigir e elaborar 
informações internas e externas mantendo 
atualizado o sistema de informação e arquivo 
da documentação e cumprimento dos proce-
dimentos e normas legais específicas da área 
funcional: financeira, recursos humanos, expe-
diente, comercial, e de apoio à área técnica.

Assistente Téc-
nico.

Assistente Téc-
nico.

2 7 809,13 €



N
.º 13 

18 de janeiro de 2023 
Pág. 520

Diário da República, 2.ª série
P

A
R

T
E

 H

  

Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

da comunicação entre os vários órgãos e 
entre estes e os particulares, através do 
registo, redação, classificação e arquivo de 
expediente e outras formas de comunica-
ção; assegura trabalhos de processamento 
de texto; trata informação, recolhendo e 
efetuando tratamentos estatísticos elemen-
tares e elaborando mapas, quando ou utili-
zando qualquer outra forma de transmissão 
eficaz dos dados existentes: recolhe, exa-
mina, confere e procede à escrituração de 
dados relativos às transações financeiras 
e contabilísticas, podendo assegurar a mo-
vimentação de fundo de maneiro; recolhe, 
examina e confere elementos constantes 
dos processos, anotando faltas ou anoma-
lias e providenciando pela sua correção e 
andamento, através de ofícios, informações 
ou notas, em conformidade com a legisla-
ção existente; organiza, calcula e desen-
volve os processos relativos à situação de 
pessoal e à aquisição e ou manutenção 
de material, equipamento, instalações ou 
serviços; participa, quando for caso disso, 
em operações de lançamento.

Atender, encaminhar e informar, telefónica ou 
pessoalmente, o público interno e externo à 
empresa, nomeadamente clientes, fornece-
dores e trabalhadores.

Valter Jorge Matildes Ferreira da Costa  . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Vítor Hugo Calado Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Limpeza de Espaços Públicos — Procede à 
remoção de lixos e equiparados, varredura 
e limpeza de ruas; limpeza de sarjetas; lava-
gem das vias públicas; limpeza de chafariz; 
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

Assistente Ope-
racional.

Assistente Ope-
racional.

4 4 705,00 €

Vítor Sérgio da Cruz Santos Oliveira . . . . . . . Técnico Superior (Geografia/Planeamento Re-
gional e Urbano) — Elabora estudos de pla-
neamento territorial, numa abordagem globa-
lizante, tendo em atenção o contexto espacial, 
social e económico; incrementa a investigação 
de situações com importante impacto territorial 
e ambiental, incluindo temas como o estudo

Técnico Superior — Aplicar métodos e proces-
sos de natureza técnica de gestão para uma 
área ou serviço administrativo ou operacio-
nal. Elaborar pareceres e projetos técnicos 
de apoio especializado na área de atuação 
enquadrados por diretivas e orientações den-
tro da estratégia do serviço.

Técnico Superior Técnico Superior 2 16 1.268,04 €



w
w

w
.dre.pt

N
.º 13 

18 de janeiro de 2023 
Pág. 521

Diário da República, 2.ª série
P

A
R

T
E

 H

  

Nome Caraterização do posto
de trabalho de origem

Caraterização do posto
de trabalho de destino Carreira/cargo Categoria/cargo Posição

remuneratória
Nível

remuneratório
Remuneração

base

de aglomerados urbanos, a análise de infra-
estruturas de transporte, o planeamento rural, 
entre outros. Elabora estudos de planeamento 
a nível urbano, numa ótica integrada de plane-
amento regional e com recurso a tecnologias 
apoiadas em sistemas de informação geográ-
fica; cartografia e topografia.

Poderá coordenar um serviço ou equipa, atra-
vés do planeamento e acompanhamento da 
realização do trabalho, gerindo os recursos 
humanos, meios e equipamentos de trabalho 
que lhe estiverem afetos.

Wilson Luís da Silva Bornett. . . . . . . . . . . . . . Encarregado Geral Operacional — Funções de 
Chefia do pessoal da carreira de assistente 
operacional; Coordenação geral de todas 
as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos 
setores de atividade sob a sua supervisão.

Encarregado Geral Operacional — Funções de 
chefia do pessoal da carreira de assistente 
operacional; coordenação geral de todas as 
tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos se-
tores de atividade sob a sua supervisão.

Assistente Ope-
racional.

Encarregado Ge-
ral Operacional.

1 12 1.059,59 €
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