
Unidade Organlca (Unidades Funcionais de Apolo) 

Gabinete de Apolo a Presid~ncla e Verea1tiio 

Municipio de Alandroal ·Mapa de Pessoa! 2016 

Carrelra/Categorla 
Area de forma9ao 
academica e/ou IAtividade/Area funcional 

proflssional 

Ucenciatura/Administr 
recnico SuperiorlTecnico lac;:ao Regional e jApoio Tecnico 
Superior Autarqulca 

Assistente 
Tecnlco/Coordenador 
recnico 

Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 

12.0 anode 
escolaridade 

Escolaridade 
Obrigat6ria 

Coordena9iio 
Adminlstrativa 

Auxiliar Admlnistratlvo 

N. 0 de 
N.0 de 

pestos de 
trabalho 
RCTFPTI 

· \-> postos de 
,TOTA~~• trabalho 

RCTFPTI RCTFPTD 
1--~---- ,; .. :;,;:.-';i>:-:'1---~-
Cria I Ocup 
dos ados 
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Gabinete de Rel a goes· Publicas 

-
Servi1to Municipal de Prote1tiio Civil 

Gabinete Juridico 

Gablnete de Informatica e Modernlza9ao Admlnistrativa 

Servl1to Medico • Veterlnarlo 

Balciio Onico (Atendlmento) 

Tecnlco SuperiorlTecnlco 1ucenclatura/Rela9oeslC . a 
Superior lnternacionais omunrca9 ° 

recnico Superlor/Tecnico fLicenciatura 
Superior 

Tecnico SuperlorlTecnlco ILicenciatura/Direlto IJurlsta 
Superior 

Tecnico de 
lnformaticalTecnlco 
Informatica 

Curso profissional Informatica/Design 

recnlco SuperiorlTecnico jLicenciatura/Medicina IVeterinarla 
Superior Veterinarla 

Tecnico 
Profisslonal/12.0 Ano IAtendlmento Publlco 
de Escolaridade 
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Unldade Organica (Unidades Funclonais de Apolo) 

Balcao Onlco (Backoffice) 

Servi90 de Contabllldade 

Municipio de Alandroal - Mapa de Pessoa! 2016 

Carreira/Categoria 

N.° de 
postos de 
trabalho 

Atividade/Area funcionad RCTFPTI 

••• :..!.:..,·.· 
. ~····· 

(:f:'::i·;. po~t::ede 
TOTAL trabalho 

RCTFPTI RCTFPTD 

Area de forma9ao 
academica e/ou 

proflsslonal r--....--- Nf.;:: ., , 
Cria 
dos 

Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 

Escolaridade 
Obrigat6ria 

Atendimento Publico 

Tecnico Superior!Tecnico jLlcenciatu.ra/Geografi lcoordena Balcao Onico 
Superior a e Urbanismo 

Tecnico Superior!Tecnlco ILlcenciatura/Market Is . A 
Superior ing erv190 guas 

Assistente 
112.0 anode I Responsavel Tecnico/Coordenador 

Tecnico 
escolaridade Economato 

Tecnico de 
lnformatica!Tecnico lcurso profisslonal lservi~o Aguas 
Informatica 
Assistente 12.0 anode 
Tecnico/ Assistente 

escolaridade 
Servi90 Administrativo I 

Tecnico 
Assistente Auxlllar 
Operacional/Assistente Escolarldade Admlnistratlvo!Telefonlsta I 
Operacional Obrlgat6ria /Leiter Consumes 

v-~:t~~tl:f~;f:;~(t-~:; ... : \:=y_;~~#1'?l~.! :!: ,;;~tf.:~;~·::;:1.\:f:~~~.1~~·) it·; ;~~:;.~~¥,~j~ 

~~Jt~~~~~t~ 
Tecnico Llcenciatura/Histori 
Superior/Tecnico a Patrimonial 
Superior Cultural 

Tecnico Licenciatura/Admini 
Superior/Tecnico stra9ao Regional e lcontabilidade 
Superior Autarquica 

Assistente 
112.0 anode Tecnico/ Assistente 
escolaridade 

IAdminlstrativo I 
Tecnico 
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Unldade Organica (Unidades Funcionals de Apolo) 

Servi~o de Patrim6nio 

Tesouraria 

Servi<;:o de Gestao, Recrutamento, Sele9ao e 
Mobilidade 

Servi~o de Seguran9a e Saude no Trabalho 

Gabinete de lnser9ao 

Municlpio de Alandroal • Mapa de Pessoal 2016 

Carreira/Categoria 

Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 
Assistente 
Tecnico/Coordenador . 
Tecnico 
Assistente 
Tecnico/Coordenador 
Tecnico 
Assistente 
Tecnico/Assistente 

Tecnico 
Superior/Tecnico 
Superior 
Assistente 
Tecnico/Coordenador 
Tecnico 
Assistente 
T ecnico/ Assistente 
Teen I co 
Assistente 
Tecnico/ Assistente 
Tecnico 

Tecnico 
.. superior/Tecnico 

Superior 

Area de forma~ao 
academica e/ou 

profissional 

Escolaridade 
Obrigat6ria 

12.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

de Recursos 
Humanos 

12.0 anode 
escolaridade 

112.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

Licenclatura 

Atlvidade/Area funclonal 

Administrativo 

Coordena o Servi90 

Ceordena a Tesouraria 

Admlnistrativo 

I Recursos Humanes 

I Ceordena a Sec9ao 

I Administrative 

IAdministrativo 

Ceerdena processes 
pessoal afeto no 
ambito das medidas 
IEFP 

N.0de 
postos de 
trabalho 
RCTFPTI 

Crla I Ocup 
dos ados 

· :~~·~~~,{~J}, po~t0o:ede 
TOTAL trabalho 
'.Rgf~Pil: RCTFPTD 
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Municfpio de Alandroal - Mapa de Pessoal 2016 

Unldade Organlca (Unidades Funclonals de Apolo) 
Carrelra/Categoria academlca e/ou Atividade/Area funclonal 

Area de formagao I 

Tecnico 
SuperiorfTecnico 

profisslonal 

Licenciatura/Organi 
za980 e Gestao de 

Coordena Servi90 

l=mnresas Aprovisionamento 
- !Superior ,~ ... p,----

Servigo de Contratagao Publica de Bens e Servi gos T. . 
ecnico 

Servigo de Compras 

Armazem 

Servigo de Planeamento 

Servi go de Turismo 

Servigo de Candldaturas e Apoios Comunitarios 

SuperlorfTecnico 
Superior 
Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 
Assistente 
Operacional/ Assistente 
Operacional 

Tecnico 
SuperiorfTecnico 
Superior 
Tecnico 
SuperiorfTecnico 
Superior 
Tecnico 
SuperiorfT ecnico 
Superior 
Assistente 
Tecnico/Assistente 
Tecnico 
Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 
Tecnico 
SuperiorfTecnico 
Superior 

Contabilidade Aprovisionamento 

Escolaridade 
Auxlllar Administrative 

Obrigat6ria 
---

Escolaridade 
I Fief Arrnazem 

Obrigat6ria 

Ucenciatura/Econo 'Coordena o Servi90 
mia 

Licenciatura/Estrat. I Coordena o Servi90 
Gestao Turistica 

Licenciatura/Rela95 IT . 
es lntemacionais urismo 

12.0 anode 
escolaridade 

Escolaridade 
Obrigat6ria 

Administrative 

Administrative 

Ucenciatura/Econo 'Planeamento 
mia 

I 

N.0 de 
postos de 
traba-lho 
RCTFPTI 

Cria Ocup 
dos 

2 I 2 
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Unldade Orgiinlca (Unidades Funcionals de Apolo) 

Mercado Municipal 

Servlgo de Obras Municipais e Projeto 

Servigo de Contratagao Publica 

Servigo de Obras Particulares 

Municfpio de Alandroal - Mapa de Pessoal 2016 

Carreira/Categoria 

Assistente 
Operacional/Assistente 
Operacional 

Tecnico 
Superlorffecnico 
Superior 
Assistente 
Tecnico/ Assistente 
Tecnico 
Assistente 
Tecnlco/Coordenador 
Tecnico 
Assistente 
Tecnico/Assistente 
Tecnico 
Assistente 
Tecnico/ Asslstente 

Assistente 
Tecnico/Coordenador 
Tecnico 
Assistente 
Tecnico/Assistente 
Tecnico 
Assistente 
Tecnlco/Assistente 
Tecnlco 

Area de forma9ao 
academica e/ou 

profisslonal 

N:'de 
postos de 
trabalho 

Atlvldade/Area funcionarl RCTFPTI 

Fiel Mercados e Feiras 

Cria 
dos 

... !~:·:i/; ,;_f:;f~til-:(~f>f,\~· syt>tc;>talL·~7/: 

Bacharelato/Eng. 
0 

1Top6grafo 
Tecnico Top6grafo 

12.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

12.0 anode 
escolaridade 

Desenhador 

Coordena a Secyao 

administrative 

Coordena a Secyao 

Coordenayao 
Admlnistrativa 

Gestor de processes 

IOTAL 
RCTFPTl 
F~.:p):~:,::(:; 
:·!'.,'' 

N.0 de 
postos de 
trabalho 

RCTFPTD 
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Unldade Organica (Unidades Funcionals de Apoio) 

· Servi90 de Fiscaliza9ao 

Servi90 de Ambiente e Qualidade de Vida 

Servi90 de Transportes e Gestao de Maquinas e 
Viaturas 

Setor Operacional 

-~. 
-=.::.-..-_~ 

Municlpio de Alandroal • Mapa de Pessoa! 2016 

Carreira/Categoria 
Area de formayao 
academlca e/ou 

profissional 

Assistente 
Operac!onal/Assistente IEsc~lari.d~de 
Operac1onal · Obngatona 

Tecnico Licenciatura/Eng. a 

Superior/T ecnico de Recurses 
Superior Hldricos 
Tecnico 

Lii:;enciatura/Eng. a 
Superior/Tecnico 
Superior 

Agraria 

Assiste~te . IEscolaridade 
Operac~onal/Ass1stente Obrigatoria 
Operac1onal 
Assistente 112.• anode Tecnico/Coordenador 
TScnico 

escolaridade 

Assistente 112.• anode Tecnico/ Assistente 
escolaridade 

Tecnico 

Asslste~te I Escolaridade 
Operac1on~l/Encarrega Obrigatoria 
do Operac1onal 

Assistente IE 1 'd d . sco an a e 
Operac1onal/Assistente Ob . t .. . nga ona 
Operac1onal 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Encarrega Ob . 

16 
. 

. nga na 
do Geral Operac1onal 

:.;·.·: .: I N.0 de 
., ... ··;·....:··: postos de I .:, 

Atlvldade/Area funcional 

)\[Dde 
postos de 
trabalho 
RCTFPTI 

TOTAL · trabalho 
RCTFPTI RCTFPTD 

Auxiliar 
Administrativo/Fiscal 
obras 

Fiscal Municipal 

I Coordena o Servi90 

IAmbiente 

IAuxillar Administrative 

1organiza9ao servi9os 
Transporte 

I Administrative 

ICoordena Serviyo 
Motorista 

I Motoristas 

I Coordena o Setor 
Operacional 

~ .:·:·~::.f :.i;·~.~:;-;1---...----i 

Cria Ocup · :. ;·::<\{ Criad Ocup 
dos ados · .. · '!!.'·:!;' os ados 
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Unldade Organica (Unidades Funcionals de Apoio) 

Servigo de Higiene Publica e Espai;os Verdes 

Servii;o de Aguas e Saneamento 

Servigo de Redes Viarias e Transite 

Servi1to de Oficinas 

Servh;o de Construc;ao Civil e Pintura 

Municfpio de Alandroal ·Mapa de Pessoal 2016 

Carreira/Categoria 
Area de forma9ao 
academlca e/ou 

profisslonal 

Assistente 'Escolaridade 
Operacional/Encarrega Obrigat6ria 
do Operacional 

Assistente 'Escolaridade 
Operacional/Encarrega Obrigat6ria 
do Operacional 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Assistente Obrigat6ria 
Operacional 

Assistente IEscolarldade 
Operacional/Encarrega Obrigat6ria 
do Operacional 

Assistente IEscolaridade 
Operacional/Assistente Obrigat6ria 
Operacional 
Assistente 112.0 anode Tecnico/Coordenador 

escolaridade 
Tecnico 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Assistente Obrigat6ria 
Operacional 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Encarrega Obrigat6ria 
do Operacional 

Assistente 'Escolaridade 
Operacional/Assistente Obrigat6ria 
Operacional 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Encarrega Obrigat6ria 
do Operacional 

Assistente I Escolaridade 
Operacional/Asslstente Obrigat6ria 
Opera clonal 

K•ae 
pestos de 
trabalho 

Atividade/Area funclonal I RCTFPTI 

. ~ l :-

'.TOTAL. 
RCTFPTI 

I I_ I ?:t/:1> Cria I ucup 
dos ados 

Higiene e Limpeza 

Reslduos S61idos e 
Urbanos 

Limpe~a 19 I 17 

Saneamento Basico I 2 

Canalizadores 

Responsavel pelo 
Servi90 

Rede Viarla 

6 5 

2 2 

N.0 de 
pestos de 
trabaiho 

RCTFPTD 

Criadl Ocup 
os ados 

Coordena o Servh;;o de 
1 1 

~ 
Oficinas b) c}-

::·:·,>c", ·:; .,~:·,: t~&li.~ 
Carplntaria/Mecanica/S 

7 7 
- - -- -

erralharia 
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Unidade Organica (Unidades Funcionais de Apolo) 

Oficina da Crianga 

Municipio de Alandroal - Mapa de Pessoa[ 2016 

Carreira/Categoria 

Educadora de 
I nfancia/Educadora 
lnfancia 

Area de formac;:ao 
academica e/ou 

profissional 

N.0 de 
postos de 
trabalho 

Atividade/Area funcionail RCTFPTI 

Cria I Ocup 
dos ados 

Bacharelato/Educa 'Coordena Oficina da 
dora lnfancia Crian9a 

Curse profisslonal IApoio a Familia 

TOTAL 
RCTFPTI . :·~ .... 

N.0 de 
pestos de 
trabalho 

RCTFPTD 

Ocup 
as I ados 

'-~ ·;;·'.\Slil?,T9ta!li32,\.l:'c30 ij. ' '32 ' 1.29 

Secgao de Agao Social 

Tecnico 
Superior/Tecnico 
Superior 
Assistente 
Tecnico/ Assistente 
Tecnico 

Llcenciatura/lnvesti 
gayao Social 
Apficada 

12.0 anode 
escolarldade 

Servi90 Social 2 2 

Adminlstrativa 

:;·;:; .:~:J!:!l't~l'!i;oi!·:;;r,::f. '!i'\.1.?, ''AT;: ·;·iJ:1)':' T•.,·:l~r;~~~~(;;:·;,;:,'}1i~:t~i14g~4".,~~~,,.~:{;;;;;;-)i5'-i:/<:-·:i· :~.r13ub_J2:~~!I ~;3 t;ll.:i3 :!i;· 

12.0 anode 
I Coordena o Servigo 

Tecnico 
'escolaridade 

Assistente 
Tecnico/Assistente 112.0 anode I Administrative 
'Tecnico 

escolaridade 
I 2 Servigo de Cultura e Complexes Culturais 

Assistente 
Operaclonal/Assistente I Escolaridade IF6rum Cultural 
Operaclonal Obrigat6rla 

I 4 I 4 

Tecnico 
Superior/Tecnico 

j Licenclatura/Educa 

Superior 
dora lnfancia I Coordena a Biblloteca 

Assistente 
Tecnico/Asslstente 112.0 anode 

Tecnico 
escolaridade 

!Administrative I 2 I 2 Biblioteca 

Assistente 
Operacional/ Asslstente I Escolaridade IAuxiliar 
Operaclonal Obrigat6ria Administrativo/Lirnpeza I 2 I 2 I 
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Unldade Organlca (Unldades Funcionais de Apolo) 

Servic;o de Desporto, Juventude e Complexos 
Desportivos 

Municipio de Alandroal - Mapa de Pessoa! 2016 

Carrelra/Categorla 

Tecnlco 
Superior/Tecnico 
Superior 
Tecnico 
Superior/T ecnico 
Superior 
Assistente 
T ecnico/ Assistente 
Tecnk:o 

Area de formagao 
academfca e/ou 

proffssional 

N.0 Cle 
postos de 
trabalho 

Ativldade/Area funcionail RCTFPTI 

Crla 
dos 

Licenciatura/Educa I Coordena Complexos 
gao Visual e Tee. Desportivos 

Licenciatura/Educa 1servi90 Tecnico 
9ao Ffsica · Desporto 

12.0 anode 
escolaridade 

Administrativo 

Complexos 
Obrigat6ria I Desportivos 

5 
Assistente 
Operacional/Assistente I Escolaridade 5 
Operacional 

:;·,"gt;,,~~f:(;:"~;;~::;= .. :•:·.i1~ :;:;:;:'.::~?fj$~{Sub T.~~~l '1;20 ~I if19 ·.' 
.• ff'~T;:-. ·'1 ···- .. idaCler~·.55 .. :< ;·,52 :, 

a) 1 posto de trabalho ocupado em RCTFPTI, por trabalhador em moblfidade interna lntercarrelras. 

b) 1 posto de trabalho ocupado em RCTFPTI, por trabalhador em mobllldade lnterna lntercategorlas. 

c) 1 posto de trabalho ocupado em RCTFPTI, por trabalhador em mobilidade lntema na categoria em diferente atlvldade. 

d) 1 posto de trabalho vago em RCTFPTI, por trabalhador em mobilldade lnterna na autarquia. 

e) 1 posto de trabalho vago em RCTFPTI, pelo facto de lrabalhador encontrar-se em estabelecimento prisional. 

f) postos de trabalho ocupados em RCTFPTD, a termo resolutivo certo a tempo parclal. 

N.0 de 
postos de 
trabalho 

RCTFPTD 
. c" ,,,. Crlad 

\--
0 

9~~ vr/ 
// ,. 
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Mapa de Pessoal 2016 

Perfil de Competencias 

Nos termos da alfnea d) do artigo 29.0 do anexo da Lei n.0 35/2014, de 20 de junho, que 

aprovou a Lei Geral do Trabalho em Fun96es Publicas (LGTFP), ~stabelecem-se as 

seguintes competencias par carreira/categoria, consideradas necessarias para o born 

desempenho das atividades/fun96es dos diferentes postos de trabalho constantes do 

Mapa de Pessoa! para o ano de 2016, as quais serao obrigatoriamente avaliadas no 

ambito da avaliac;ao de desempenho: 

Tecnico Superior 

. ,, •. · :.:'<;N.:ll x, .. '""·,: ... , .. :.::} :d:::·i'.,~:~:>>·." ,._ .. ::.~:; ": ;1:2T:.;~ ·Descricao da-~cornpetenci~r : .. .~1/·:i1:·;·. . , -~ -·, ... ,~,~:·[.~;~~ 
1 - Orientac;ao - Estabelece prioridades na sua agao, conseguindo, em regra, 
para Resultados centrar-se nas atividades com maior valor para o servigo 

1 (atividades-chave). 

7 - lniciativa e 
Autonomia 

13 - Trabalho 
de Equipa e 
Cooperagao 

- Compromete-se, em regra, com objetivos exigentes mas realistas 
e e perseverante no alcanc;ar das metas definidas. 
- Realiza com empenho e rigor as tarefas ou projetos que lhe sao 
distribufdos. 
- Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-se 
em cumprir os prazos estipulados para as diferentes atividades. 
- Tern habitualmente uma postura ativa e dinamica, respondendo 
as solicita96es e desafios profissionais. 
- Concretiza de forma aut6noma e diligente as atividades que lhe 
sao atribuf das. 
- Toma a iniciativa para a resolugao de problemas que surgem no 
ambito da sua atividade. 
- Procura solug6es altemativas para a resoluc;ao dos problemas 
orofissionais. 
- lntegra-se bem em equipas de constituic;ao variada, dentro e fora 
do seu contexto habitual de trabalho. 
- Tern habitualmente um papel ativo e cooperante nas equipas e 
grupos de trabalho em que participa. 
- Partilha informa96es e conhecimentos com os colegas e 
disponibiliza-se para os apoiar quando solicitado. 
- Contribui para o desenvolvimento ou manutenc;ao de um born 
ambiente de trabalho e fortalecimento do esolrito de Qruoo. 

11 



Mapa de Pessoal 2016 

Coordenador Tecnico 

~:: 1 ,:~'i;:,~~1::1~N~~.::i,:;,,h·'.: :::> :':~ir:~:r.::r.::,i::. ---,.:1:1:':,1iii,~:';~:rn?:::;:iDescricao·,da~:c'Om peten'cia''::;,>::':::.,;.:'l:;:: :,. ":,; :;::dL , .••. · ... 
2 - Orientagao - Assume os valores e regras do servigo, atuando com brio 
para o Servigo profissional e promovendo uma boa imagem do setor que 
Publico representa. 

4 - Organizagao 
e Metodo de 
Trabalho 

- Tern, habitualmente, uma atitude de disponibilidade para com os 
diversos utentes do servigo e procura responder as suas 
solicitagoes. 
- No desempenho das suas atividades, trata de forma justa e 
imparcial todos os cidadaos. 
- Age respeitando criterios de honestidade e integridade, 
assumindo a responsabilidade dos seus atos. 
- Organiza as tarefas com antecedencia de forma a garantir o born 
funcionamento do servigo. 
- Respeita o planeamento do trabalho e executa as suas tarefas e 
atividades com vista ao cumprimento das metas e prazos. 
- Reconhece o que e prioritario e urgente, realizando o trabalho de 
acordo com esses criterios. 
- Mantem organizados os documentos que utiliza, segundo 
sistemas 16gicos e funcionais. 

12 - Otimizagao - Preocupa-se com o aproveitamento dos recursos postos a sua 
de Recursos disposigao. 

- Adota procedimentos, a nfvel da sua atividade individual, para 
redugao de desperdf cios e de gastos superfluos. 
- Utiliza os recursos e instrumentos de trabalho de forma correta e 
adequada, promovendo a redugao de custos de funcionamento. 
- Zela pela boa manutengao e conservagao dos materiais e 
equipamentos, respeitando as regras e condi96es de 
operacionalidade. 

Coordenador Tecnico - que nao se encontrem a coordenar 
subunidades organicas 

•" ... N.~····:·::.:::1;'1{<'.:::: :,:.:::•:·:::'.:i::!;~J!;F~::: : .... ~: ~!~,.:~;~·:J:g1;~~:1:~;oest:fiC'ao'ttla~c:om peten·cia·~'"t~·:;; .. ;·!~·:1::1~i:1:r,0::::·.-.-: .•.. ,,.:. :•.···· 
1 - Realizagao e - Realiza com empenho as tarefas que lhe sao distribuldas. 
Orientagao para - Estabelece normalmente prioridades na sua agao, centrando-
Resultados se nas atividades com maior valor para o servigo. 

- Compromete-se com os objetivos e e perseverante no alcarn;ar 
das metas. 
- Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-
se em cumprir OS prazos estipulados . para as diferentes 
atividades. 

6 - Coordenagao - Exerce, em regra, 0 papel de orientador e dinamizador das 
equipas de trabalho, contribuindo para que OS objetivos sejam 
alcancados. 
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- Assume, normalmente, responsabilidades e objetivos 
exigentes. 
- i:oma decis6es e responde por elas. 
- E ouvido e considerado pelos colei:ias de trabalho. 

7 - Trabalho de - lntegra-se em equipas de constitui9ao variada, dentro e fora do 
Equipa e seu contexto habitual de trabalho. 
Coopera9ao - Tern um papel ativo nas equipas de trabalho em que participa. 

- Partilha informa96es e conhecimentos com os colegas e 
disponibiliza-se para os apoiar quando solicitado. 
- Contribui para o desenvolvimento ou manuten9ao de um born 
ambiente de trabalho e fortalecimento do espf rito de orupo_ 

Assistente Tecnico 

·•· . :,.c:·:.:.N;0 :'..! ·i :: ,;;;;,;,,;:::~.;:· : .... u;l;~·":':''"' .. · ..... ,. ':!'Descricao:1:cia:competencia'f,!•):. :::r,;':: :;:;i~j::~:'.~'.!~::~~.~\ .''.'::~. ....... 
1 - Realiza9ao e - Realiza com empenho as tarefas que lhe sao distribufdas. 
Orientagao para - Estabelece normalmente prioridades na sua agao, -centrando-
Resultados se nas atividades com maior valor para o servi90. 

- Compromete-se com os objetivos e e perseverante no alcan9ar 
das metas. 
- Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, preocupando-
se ein cumprir OS prazos estipulados para as diferentes 
atividades. 

7 - Trabalho de - lntegra-se em equipas de constitui9ao variada, dentro e fora do 
Equipa e seu contexto habitual de trabalho. 
Coopera9ao - Tern um papel ativo nas equipas de trabalho em que participa. 

- Partilha informa96es e conhecimeritos com OS colegas e 
disponibiliza-se para os apoiar quando solicitado. 
- Contribui para o desenvolvimento ou manutengao de um born 
ambiente de trabalho e fortalecimento do espf rito de muoo. 

10- - Tern um trato cordial e afavel com colegas, superiores e os 
Relacionamento diversos utentes do seryi90. 
I nterpessoal - Trabalha com pessoas com diferentes carateristicas. 

- Resolve com corre9ao OS potenciais conflitos, utilizando 
estrategias que revelam born senso e respeito pelos outros. 
- Denota autoconfianga nos relacionamentos e integra-se em 
varios contextos s6cioprofissionais. 

Assistente Operacional 

1 - Realiza9ao e 
Orienta9ao para 
Resultados 

- Procura atingir os resultados desejados. 
- Realiza com empenho as tarefas que lhe sao distribufdas. 
- Preocupa-se em cumprir os prazos estipulados para as 
diferentes atividades. 
- E ersistente na resolu ao dos roblemas e dificuldades. 

13 
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5 - Trabalho de - lntegra-se em equipas de trabalho, dentro e fora do seu 
Equipa e contexto habitual. 
Coopera9ao - Tern habitualmente uma atitude colaborante nas equipas de 

trabalho em que participa. 
- Partilha informa96es e conhecimentos com os colegas e 
disponibiliza-se para os apoiar, quando solicitado. 
- Contribui para o desenvolvimento ou manutenc;ao de um born 
ambiente de trabalho. 

7-' - Tern um trato cordial e afavel com colegas, superiores e os 
Relacionamento diversos utentes do servi<;:o. 
lnterpessoal - Trabalha com pessoas com diferentes caraterfsticas. 

- Perante conflitos mantem um comportamento estavel e uma 
postura profissional. 
- Afirma-se perante os outros, sem ser autoritario nem ai:iressivo. 


