Mapa de Pessoal 2015

(ao abrigo do artigo 29.º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho)

Mapa de Pessoal da Freguesia de Alcabideche - Ano 2015
(ao abrigo do artigo 29.º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho)
Área de formação
académica e/ou
profissional

Nº de postos de trabalho

Observaçõea

1

Ação Social

1

Contrato de trabalho em funções
públicas por tempo
indeterminado

Educação

1

Psicólogia

1

Contrato de trabalho em funções
públicas por tempo
indeterminado

Funções de Gestão no Complexo Desportivo de Alcabideche, planeamento, elaboração, organização e
controle de acções desportivas. Gestão, planeamento, organização e controle das actividades desportivas
na Piscina Municipal de Alcabideche.

Desporto

1

Motricidade Humana
e Educação Fisica

1

Contrato de trabalho em funções
públicas por tempo
indeterminado

Funções de chefia técnica e administrativa de uma secção cujos objectivos e resultados é responsável.
Realização das actividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena,
segundo orientação e directivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa
de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Secretaria/Tesouraria

12.º Ano

1

Contrato de trabalho em funções
públicas por tempo
indeterminado

Execução de funções de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade - processamento,
aprovisionamento, economato, atendimento ao público, etc; tendo em vista assegurar o bom
funcionamento de prestação de bens e serviços.

Secretaria/Tesouraria

2

12.º Ano

2

2 Contratos de trabalho em
funções públicas por tempo
indeterminado

Execução de funções de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade - processamento,
aprovisionamento, economato, atendimento ao público, etc; tendo em vista assegurar o bom
funcionamento de prestação de bens e serviços.

Secretaria/Tesouraria

2

9.º Ano

2

3 Contratos de trabalho em
funções públicas por tempo
indeterminado

Directivas gaerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execucçaõ de tarefas de apoio
elemntares indispensáveis ao funcionamento do serviço,podendo comportar esforço fisico e outras
tarefasdesignadas superiormente.

Secretaria/Tesouraria

3

9.º Ano

3

4 Contratos de trabalho em
funções públicas por tempo
indeterminado

Execução de todas as tarefas inerentes às actividades no Cemitério de Alcabideche. Funções de coveiro
nomeadamente, inumações, exumações com as respectivas limpezas ósseas e desperdícios residuais,
abertura e assentamento de campas, capeamentos de covais, colocação de urnas em gavetões e
ossários, limpeza geral com meios manuais e mecânicos.

Salubridade (Cemitério)

3

9.º Ano

3

3 Contratos de trabalho em
funções públicas por tempo
indeterminado (2 Lugar a ser
preenchido por concurso)

Função de coordenação como docente polivalente na coordenação das AEC e AAAF responsável pelas
CAF e Interrupções Lectivas no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância da
Freguesia de Alcabideche e Ludoibibliotecas ( ao abrigo do Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do
Ministério da Educação, 2.ª Série do Ministério da Educação e o Despacho 9265 -B/2013 de 15 de julho,
Ministério da Educação e Ciência.)

Educação

1

Coordenação das
AEC, AAAF,
Interrupções lecticas
e ludobiblioteca

1

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo

Função de docente para a disciplina de Actividade Fisica e Desportiva para o desenvolvimento a nível
funcional das capacidades motoras dos alunos, fomentar o espírito desportivo e do fair-play nas várias
disciplinas desportivas no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo Freguesia de Alcabideche ( ao abrigo
do Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e 2.ª Série do Ministério da
Educação e o Despacho 9265 -B/2013 de 15 de julho, Ministério da Educação e Ciência.)

Educação

3

Docente de
Actividade Fisica e
Desportiva

3

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Atribuições/competências/actividades

Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de
actividades

Funções de Assistente Social, colaboração na resolução de problemas de adaptação e readaptação
social. Detecção de necessidades e auxilio de famílias e outros grupos sociais, pondo em execução
programas de apoio, etc.

Acção Social

Funções de Psicóloga, detecção de necessidades da comunidade educativa, com o fim de propor a
realização de acções de prevenção e medidas adequadas, designadamente em casos de insucesso
escolar.

Técnico
Superior

Cargos/Carrreiras/Categorias
Coordenador Técnico
Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

1
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Nº de postos de trabalho

Observaçõea

Docente ALE Lúdico
Cientifico

2

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

3

Docente ALE
Expressões
Artisticas /
Plásticas/dança

3

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Educação

1

Docente ALE Música

1

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Função de docente na disciplina de Inglês no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo Freguesia de
Alcabideche (ao abrigo do Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e e
Despacho n.º 8683/2011 de 28 de Junho do Gabinete do secretario de esatdo Adjunto e da Educação)

Educação

1

Docente de Lingua
Estrangeira

1

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Função de docente - com experiencia em necessidades educativas especiais, formação em educação
especial com experiência comprovada em Autismo formação lúdico expressiva, psicomotricidade e
reabilitação no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo Freguesia de Alcabideche (ao abrigo do
Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e Despacho n.º 8683/2011 de 28 de
Junho do Gabinete do secretario de estado Adjunto e da Educação e despacho normativo do mesmo
ministério, n.º13-A/2012 de 5 de Junho)

Educação

1

Docente Necessidades
Educativas Especiais

1

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Animador de AAAF - formação académica de nível universitário responsável pelo grupo de articulação
com a família e educadora, pessoa que coopera com gestão do grupo, planeia a animação dos Jardins de
Infância da Freguesia de Alcabideche, participa em reuniões, tem orientação de expressão plástica
aplicando várias técnicas: pintura, modelagem de vários tipos de matérias e reciclagem (ao abrigo do
Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e e Despacho n.º 8683/2011 de 28
de Junho do Gabinete do secretario de esatdo Adjunto e da Educação)

Educação

7

Animador(a)

8

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Assistentes Operacionais com formação nível básico e execução de tarefas de vigilância transmissão de
recados, arrumos de material, responsabilidade no estado de limpeza das instalações nos Jardins de
Infância da Freguesia de Alcabideche, CAF e Interrupções lectivas (ao abrigo do Despacho
n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da 2.ª Série do Ministério da Educação e o Despacho 9265 B/2013 de 15 de julho, Ministério da Educação e Ciência.)

Educação

Formação nivel
básico

7

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Atribuições/competências/actividades

Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de
actividades

Função de docente na disciplina ALE - percursos naturais - exploração do meio e dinamizador de atelier
cientifico no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo Freguesia de Alcabideche ( ao abrigo do Despacho
n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e Despacho n.º 8683/2011 de 28 de Junho do
Gabinete do secretario de estado Adjunto e da Educação)

Educação

2

Função de docente na disciplina de ALE - expressões /dança no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo
Freguesia de Alcabideche (ao abrigo do Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da
Educação e 2.ª Série do Ministério da Educação e o Despacho 9265 -B/2013 de 15 de julho, Ministério da
Educação e Ciência.)

Educação

Função de docente na disciplina de ALE - Expressão Músical para desenvolver competências de
descriminação auditiva abrangendo diferentes códigos, convenções e terminologias existentes no mundo
da música. Desenvolver competências vocais e instrumentais diferentes épocas etilos e culturas musicais
do passado e do presente, desenvolver competências criativas e de experimentação, desenvolver o
pensamento musical no âmbito das Escolas Básicas do 1.º Ciclo Freguesia de Alcabideche (ao abrigo do
Despacho n.º12591/2006 de 16 de Junho do Ministério da Educação e Despacho n.º 8683/2011 de 28 de
Junho do Gabinete do secretario de esatdo Adjunto e da Educação)

Técnico
Superior

Cargos/Carrreiras/Categorias
Coordenador Técnico
Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

1

7

Área de formação
académica e/ou
profissional
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Atribuições/competências/actividades

Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de
actividades

Escola de Música Michel Giacometti - Projecto Aprovado no âmbito das actividades da Cultura sobre
responsabilidade JFA.Funções de ensino como professor de guitarra clássica, eléctrica, violas
portuguesas, formação musical, direcção de orquestra e direcção pedagógica.

Cultura

Escola de Música Michel Giacometti - Projecto Aprovado no âmbito das actividades da Cultura sobre
responsabilidade JFA.
Funções de ensino como professores licenciados em violoncelo, formação musical, piano/órgão, coro/
musicais, saxofone, trompete, clarinete e guitarra portuguesa, Violino

Escola de Música Michel Giacometti - Projecto Aprovado no âmbito das actividades da Cultura sobre
responsabilidade JFA. Funções de ensino como professores guitarra, combo, violino/viola de arco, piano,
baixo e contra- baixo, técnica vocal, formação musical, bateria.

Técnico
Superior

Cargos/Carrreiras/Categorias
Coordenador Técnico
Assistente
Técnico

Assistente
Operacional

Área de formação
académica e/ou
profissional

Nº de postos de trabalho

Observaçõea

12.º Ano

1

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

Docentes

5

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

12.º Ano

5

Contrato de trabalho em
funções públicas a termo
resolutivo certo (a)

1

Cultura

5

Cultura

5

Total

24

2

11

13

(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

Aprovado em Reunião do Órgão Executivo
em 11/12/2014

Aprovado em Reunião do Órgão Deliberativo
em ____/12/2014

O Presidente,

O Presidente,

______________________________________________

______________________________________________

O Tesoureiro,

O 1.º Secretário,

______________________________________________

______________________________________________

A Secretária,

O 2.º Secretário,

______________________________________________

______________________________________________

52

