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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.
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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
(atividades-chave).
- 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.
7 - lniciativa e
- Tern habitualmente uma postura ativa e dinamica, respondendo
Autonomia
as solicita96es e desafios profissionais.
- Concretiza de forma aut6noma e diligente as atividades que lhe
sao atribufdas.
- 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.
13 - Trabalho
- lntegra-se bem em equipas de constituic;ao variada, dentro e fora
de Equipa e
do seu contexto habitual de trabalho.
Cooperagao
- 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.
1
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Coordenador Tecnico
~:: 1 ,:~'i;:,~~1::1~N~~.::i,:;,,h·'.: :::> :':~ir:~:r.::r.::,i::. ---,.:1:1:':,1iii,~:';~:rn?:::;:iDescricao·,da~:c'Om peten'cia''::;,>::':::.,;.:'l:;:: :,.
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2 - Orientagao
para o Servigo
Publico

- Assume os valores e regras do servigo, atuando com brio
profissional e promovendo uma boa imagem do setor que
representa.
- 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.
4 - Organizagao - Organiza as tarefas com antecedencia de forma a garantir o born
funcionamento do servigo.
e Metodo de
- Respeita o planeamento do trabalho e executa as suas tarefas e
Trabalho
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 desperdfcios 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{<'.::::

1 - Realizagao e
Orientagao para
Resultados

6 - Coordenagao
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- Realiza com empenho as tarefas que lhe sao distribuldas.
- Estabelece normalmente prioridades na sua agao, centrandose 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, preocupandose em cumprir OS prazos estipulados . para as diferentes
atividades.
- Exerce, em regra, 0 papel de orientador e dinamizador das
equipas de trabalho, contribuindo para que OS objetivos sejam
alcancados.

Mapa de Pessoal 2016

-

7 - Trabalho de
Equipa e
Coopera9ao

Assume, normalmente, responsabilidades e objetivos
exigentes.
- i:oma decis6es e responde por elas.
- E ouvido e considerado pelos colei:ias de trabalho.
- lntegra-se em equipas de constitui9ao variada, dentro e fora do
seu contexto habitual de trabalho.
- 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
·•·
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1 - Realiza9ao e
Orientagao para
Resultados

7 - Trabalho de
Equipa e
Coopera9ao

10Relacionamento
Interpessoal
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- Realiza com empenho as tarefas que lhe sao distribufdas.
- Estabelece normalmente prioridades na sua agao, -centrandose 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, preocupandose ein cumprir OS prazos estipulados para as diferentes
atividades.
- lntegra-se em equipas de constitui9ao variada, dentro e fora do
seu contexto habitual de trabalho.
- 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 espfrito de muoo.
- Tern um trato cordial e afavel com colegas, superiores e os
diversos utentes do seryi90.
- 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.
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5 - Trabalho de
Equipa e
Coopera9ao

7-'
Relacionamento
lnterpessoal

- lntegra-se em equipas de trabalho, dentro e fora do seu
contexto habitual.
- 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.
- Tern um trato cordial e afavel com colegas, superiores e os
diversos utentes do servi<;:o.
- 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.

