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Observações
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Contrato de Trabalho em Funções Publicas (GFP)

Tempo indeterminado
(TI)

Tempo Oeterminado ou
Oetermin ••.•ve! (TOO)

ÁREA DE fORMAÇÃO ACA~MICA ou
PROfISSIONAL')

CATEGORIA/CARGOo) ATRIBUIÇOES/COMPET~NCIAS/ATlVIDADE5
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No âmbito das cornpetênoas previstas na estrutura nuclear ou Área Infraestruturas e Manutenção <I ~ii:~ln:i;~u~: A~;ui~;~~ra da Engenharia

I I I
fle~ive,da Câmara Municipal de leiria para a correspondente

unldade ",'O;", •• m função da sua " ea de ""'Ç'" 'I A", PI,""m,"" G."" ';"00;""" na érea da 'o""h,,;a 1'" ''';b";ç.'''"mpe''Od''''';.;d.d" merentes ao posto de
f-- --j ----l.submete a despache do presidente da câmara, devidamente Urbanlstlca Civil e ou da Arquitetura O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalho ocupado SdO prosseguidas por dirigente designado em

~::I~:::; :) i;:~~~d:S;alo~is:::~~i:o:e~~es::~:sd~j; U:~d:~: Área Aprovisionamento e Património Licencla~ura na erea d~ G.estao e ou da r: i:~:;i;::~~3~:;;~~~s~atividades inerentes ao posto de
org~nica a correspcndêncta a eles referente; c) Propõe ai; d) êconcmta e ou do Dtrettc e ou das O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalho ocupado ~;io crossegctdas por dirigente designado em

presidente da câmara municipal tudo o que seja do Interesse do rI' ime de comissão de serviço

;:::or~;~~:i~:!lc:la:::a r:~a;~::ra!á:o:~::;s:~u;,s~~~; :: Área Auditoria ~~:~~~~~~ onu
a
da:~ae:t~~ireito e ou da O O O O O O 1 1 O 1 1 O r:b:I~:u:~~::~:~;:t!~I~:~:g:;;:a:: ~~r~~::~~ d:ig:~: e~

problemas de que sejam encarregado pelo presidente do órgão Á . Licenciatura na area da História e ou I
r
e9:ime de comissão de servi o

e~ecut~o e prop~~ as soluções adequadas; fI Promove a olrea Ação Cultural, Museus e TUrISmo do Património Cultural e ou da O O O O

~::~~çaeo~el;::iv~('(:~:5es :;é~i:~i::n;e i~e~:sad~li~r::;eti~: . .. Museolo ia e u do Turismo I I I I I I
unida~e org ântca que dirige; g) Oefine os objectivos de atuaçêo Área.Dese:lvolvlmento Eccncmicc e licencia~ura na érea da Economia e ou O O O O O O 1
Ida cmdade organlca que dirige, tendo em conta os obíetívos AmbIente do Ambiente O 1 1 O 1

'gerais estabelecidos; h) Orienta, controla e avalia o desempenho
e a eficiênci~ dos serviços dependentes, com vista .li execução Área Desenvolvimento Social ~J Licenciatura na área da Ação Social

~
~
~s
s..
5

DireçãoSuperior
1.2 grau

Diretor Municipal Área Administração <l
licenciatura na érea do Direito e ou da

Gestão

Direção lntermédia
r.e g-eu

Dlreçâo Interrnédla
2.2 grau

Direção rntermédla Ichefe de Unidade I)

3.9 grau

Dlretor
Departamento

Chefe de Divisão

dos planos de ~tivid~de<!e à prossecução dos resultados obtidos

~U:li:~~aen::;~i~~ ::r:r::a;~:~:~d~n~~::s :::u:t~;::~~ên:ia: Área Desporto di ~i::n~:~u;:p:~~ea da Educação rtsrce . . _

j) Gere co~ rigor e eficiência os ~&ursos hu~anos, ~a~rimdoniais licenCiatura na area oe Economia e ou re 1:'~:~iÇc::~~a~:;;~~~~s~ativldades inerentes ao posto de
e tecnotõgtcos afetos à sua umdade orgânIca, oumuan o os
meios e adotando medidas que permi.tam ~imPlifica~ e acelerar Área Financeira d) da s nnances ou da Contabilidade e ou O O O O O O 1 1 O 1 1 O r~:~:I:~:~~::soã;ãdoe ::~;~uidas por dirigente designado em
procedimentos e promover a aproxtmaçao à sccredeee e a'I----------~ldlW".IaillW------__lf-__l-_!-_I-_I-__+-__+-__+-_+-_+-+-+-_f:=.~~~~~~==__,_-,_-__:___:d

rutros serviços ~ublicos: k) AS5~gura a qoa~idade técniC~ do Área Gestão Urbanística di U.c~nciatura na .área da Engenharia O O O O O O 1 1 O 1 1 O r:ba:I~:u:ÇC~~~~:~:t:;;::~a~:;~~a: ~~r~~:~:~ d:ig~:~~ e
d
;

I

rabalho produzido na sua unidade orgâ~lca e gara~tlr o CIVile ou da ArqUltetura reelrne de comissão de servi o

;~:~~~~:~ododo::r:::taad:'~:~::a :0 ef;;Z i~;:~~:o d~: . . ucencretura n.a. erea da E etrotecnla_ e s atribuições/com~etênCias/at~Vidade<! i~~rentes aO.1lOsto de

.ç ç Área tnfcrmatíca ou da Infcrmétlca e ou da Automaçao O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalho ocupado sao prossegcídas por dIrigente desIgnado em
desnnatártos: I}Efetua o acompanhamento profissional no local e Robótica reejme de comissão df' sf'rvi 'U
de trabalho, apoiando e motivando os nabathadcres e As atribuições/l:()mr)etenfias/~tividade<! inerentes ao poste de
IproporcionandO.lhes os adequados conhecimentos e aptidões Área Juridica e Administrativa di licenciatura na área do Direito O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalhu ucupadu são pro~seguidas por dirigente designado em
profissionais neceaãrtcs ao exercfcíc do respetivo posto de Ire9:ime de comissão de servi o
trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao
incremento da qualid~de do serviço a prestar; m] Divulga Junto Área Juventude, Educação e Licenciatura. em Ciências da _Educação
dos trab~lhadore<! os documentos internos e as normas de I e ou do Ensine e ou da Gestilo Escolar O
procedimento a adorar pelo serviço, bem como debater e Biblioteca e e ou da Documentação I
esclarecer as eções a desenvolver para o cumprimento dos Licenciatura na área a Engen aria E atribuições/competlloncias/atividades inerentes ao posto de
objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a Área Manutenção e Conservação d) Civil e ou da Engenharia Mecânica e ou O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalho ocupado são prosseguidas por dirigente designado em
assunção de responsabilidades por parte dos trabalhadores; n) Ida e ou da Irt'2ime de comissão de servi o
Procede de forma objetiva .li avali~ção do. mérito dos Licenciatura na área da Engenharia Ir=em função dos resultados Individoals e de grupo e ('vil e ou Engenharia Eletrôtecnica e
à forma como cada um se empenh~ na prossecução cos Área Obras Municipais I E h' G I" d
10bjectivos e no esplrlto de equipa; o) Identifica as necessfdades ou da ngen afia eooglca e ou a;

!:;gaf~~:a:ãO pr:)s:Jf~a fr::ê:;:al:::or;õ~a ::a four~~:~: Área Planeamento Ordenamento e licenciatura na área do Planeamento JAs atribuições/competência~/ativid~des Inerentes ao posto de
:consideradas adequadas ao suprimento das retendas Estratégia terrttcrta! di Urbano e ou da Engenharia Civil e ou O O O O O O 1 1 O 1 1 O ra~alh() OCUP~dO_são pros~eguidas por dirigente designado em
necessidades, sem prejulzo do direito à eutctcrmeçãc. p) da Arquitetura regIme de COmlSSdOde servIço

Procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e licenciatura na área da Protecção Civil IAs Jtribuiçõl!S/competências/at~vldades inerentes ao posto de
cumprimento do perlodo normal de trabalho por parte dos Área Protecção Civil e Bombeiros .•.. . O O O O O O 1 1 O 1 1 O rabalho OCUlkldosão prossegutdes por dirigente designado em

I

trabalhadores da sua unidade orgânica; q) Autoriza a passagem e ou das Clenclas MIlitares regime de comissao de serviço
de certroões de documentos arquivados na respectiva unidade s a:ribUlçoes compe encras óI IVI a es mer en es ao posto e

;~:Z::~,ex~~;~:::o aco~:~~~i;anma~:rjadl~::;:~;I~~al a: Área Recursos Humanos di Licenciatura na área do Direito e ou da O O O O O O 1 1 O 1 1 O r:~~:~::~:i::~:ã:e:;~~;!~I~a~;~;.~~~g4~n;:S~~~:~~:~a~:
Gestão de Recursos Humanos 'a extinguir automaticamente caso a su~ vacatur a se verifique

s atribuições/competencias/ativldades inerentes ao posto de
rabalho ocupado são crosseguídas por dirigente designado em

licenciatura na área da Engenharia ~s atrlbuições/competencias/atividades ineu'ntes ao cesto de
trabalhO ocupado são prosseguidas por dirigente deslgnadc em
regime de comíssâode serviço

Área Gestão de Fundos Estruturais di ICivil e ou Economia e ou Gestão dei O
Empresas

o
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Ár~a Comunicação Externa

IS I 15

17

15 I 15

18 I 17

~~aliiliul\ijt."'rlulI\pdcflci ••~{••tlvjt1••ues l1\erentt!'~ <lu p.,\lu "t:

rabalho não ocupado serâu orossegcídas por trabalhador
lanterlormente integrado na carreira de chete de Repartição.

Área Administração Pública
Licenciatura na área da Administração
Pública

Área Arqueologia
Licenciatura na área da História
(variante Arqueologia) ou Arqueologia

Área Arquitetura Licenciatura na área da Arquitetura

Área Arquitetura Paisagistica
licenciatura na área da Arquitetura
Paisagistica

Área Assessoria Administrativa
Licenciatura na área das Relações
Humanas e Línguas Modernas

A :Jd, ~
~y~

Área Assuntos Culturais
Licenciatura na área das Línguas
Modernas ou Gestão das Artes na
ulturaena Educacão

Ar~a êlbrtoteca e Documentação
Licenciatura na área da 8iblioteca e

Documentação

Area Ciência e Tecnologia dos
Alimentos

,Licenciatura na área de Ciência e
ITecnologia dos Alimentos

Licenciatura na éree da Comunicação

Social ou Comunicação Social e

,N, 'mo;" das ccmpetênctes preveres o, estrutura 0,<1", 0'1 1'""""° M"It'med" 0" Rel"õ"l 1 1 I 1 1 I 1 1 I I Iifle~ivelda c'\~ara Munici~al de tema para a ~o.rrespondente PUblkU I I
!unldilde o~~anlca, em função d~ sua tir~iI de ~tlVldilde, e com Area Comunica ão Interna
ir~ponsablhdade e autonomia técnica, ainda que com ç
ienquildramento superior qualificado: ai Exerce funçõesr------------ir----------+--+--t--t--I--I----iI----iI--l--l--4--4--I-----------------1

!::~:~~~:as~ed~:~ud~: :lap~::::::o'd:f(~~t:7:l~ã~~:~~~aç:oo:IArea Comunicação Internacional I"" ..., " •.....'~,.y,~ I 1 1 I 1 1 I 1 1 I I I I I
Icientlflca, que fundamentam e preparam a decisão; b) (labor a,

Licenciatura na área do Marketing

licenciatura na área das Relações
tntemacfcnets

Licenciatura na área da Conservação e
aestauro

autonomamente, ou em grupo, careceres e projetes, comiA _ I
'dive.rso.::graus de com~le.)(idade,e executa outras a~ividadesde rea Conservaçao e Restauro""~" •••.,, I I I I I I I I I I I I I I
apoio geral ou espectaãradc nas áreas de atuaçeo comuns,l-.---------+. -----------1----1.--+.--+---+. --+. -+--+.-+.--1-1--1.1--1----1-----------------1-

ucenctetura na área do Design

Área Economia licenciatura na área de Economia

Área Educação n
Licenciatura na área da Educação ou
Ensino

Área Engenharia Agrária
Licenciatura na área da Engenharia
Agrária

Aree Engenharia Ambiente Q
licenciatura na área da Engenharia do
Ambiente

instrumentais, e operauvas dos órgãos e serviços; cl Representa Área Contabilidade ILicenciatura na área da Contabilidade I I I I
'récnrco Superior Itécucc Superior 1110 órgão ou serviç.o em assuntos da sua especi.didade e toma I I I I I I I I I I

OpÇÕe5 de Indole técmca, enquadradas por diretivas ou Á
orientações superiores: di Nas áreas de tesourarta e ou da rea Design IlIC' I I I I I I I I I I I I
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda Licenciatura na área da Educação Física
valores, numerário, tltulos ou documentos sendo por eles .
re5pondvel; e) Nas áreas de dir~ão e responsabüídede pelas ou Desporto; Tratando-se das areas de
atjvtdades desportjvas, pode assumir a díreçâc e a direção e responsabilidade pelas
responsebüídade pelas atividad~ d~portivas que decorrem nas atividades desportivas, título
instalações ou a respcnsabmdede pela oneneeção e condução do profissional válido de Diretor Técnico;
exercido das atjvldades desoortwas que decorrem nas Tratando-se das áreas de direção e
instalações; f) Nas áreas de instalação e luncionamento das responsabilidade por atividades
instalações cescoruvas. pode assumir a díreçãc e a Área Desporto ~I desportivas, título profissional válido
responsabilidade pelas Instalações despcrtjvas. de récntcc de Exercicio Físico;

Tratando-se das áreas de instalação e
funcionamento das instalações
oespcewas, os requisitos a fixar nos
termos do artigo 21.'? do Decreto-lei
n.'? 141/2009, de 16 de junho, sendo o

Área Engenharia Civil ~ii~~lnciatura na área da Engenharia. 18

Área Engenharia Electrotécnfca ~I
licenciatura na área da Engenharia
Eletrotécnica

IAsatflbulÇõ-es!Competências!atividades inerentes a :.1postos dei
trabalho ocupados são orossegutdas por assistentes técnicos em
mobilidade inter(arreira~. As
atribuiçúe5!competênc;as!,]tividad~ inerentes ,]0 posto dei
trabalho não ocupado são prosseguidas por trabalhador em
rnubilidade jnterna.

Área Engenharia Geográfica -
licenciatura
Geográfica

área da Engenharia

~

• largo da República, 2414-006 Leiria e N.I.P.C: 50S 181266·
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TécnicoSuperior

Assistente Técnico
Coordenador

Técnico

Licenciaturana área da Solicitadoria

lexercrcrc das atividades cescortwes que decorrem

ÁreaEngenharia Geológica
Licenciatura na área da Engenharia
Geológica

Licenciatura na área da Engenharia
Industrial

Licenciatura na área da Engenharia
Território

Licenciaturana área da Ergonomia

ÁreaEngenharia Industrial

ÁreaEngenhariaTerritório

ÁreaErgonomia

o

Área Fotografia Licenciaturana área da Fotografia

ÁreaGeografia Licenciaturana área da Geografia

Licenciatura na área de Gestão de
Empresas

Licenciatura na área da Gestão de
RecursosHumanos

No âmbito das competênciasprevistasna estrutura nuclearou

" ex ,,,, da ,e.m". M""I<,,,Ide l,I,I.para a "'"'PO"d'"''IA'''Ges "o I I I I I I I I I I I I I I IUnidadeorgãnrce, em função da sua área de ~tNldade, e com
respons~bihdade e autcncmía técnica, ainda que comr----------t----------+-+-+-t--+--+--t--t--t--t--t--f--If----------------1
enquadramento superior qualificado: aI rxerce funções
consultivas,de estudo, planeamento,programação,avaliaçãoe ÁreaGestão RecursosHumanos
aplicaçãode métodos e processosde natureza técnica e ou
científica,que fundamentame preparama decisão; bl Elabura,f----------t----------+-+-+-+--+--+--+--f--t--I--I-.....,I--II-----------------1

eutcncrnamente, ou em grupo, pareceres e projetos, comÁrea Jurídica
diversosgrausde ccmpiexídade, e executa outras atjvídades de
apoio geral ou especializadonas àreas de atuecão comuns,r----------t-----:----:------:----:--:-----:+-+-+-t--+--+--t--t--t--I--f--If--If----------------1

.. . ri instrumentais,e operatfves dosórgãose serviços;cl Representa Licenciatura na área da Solicitadoria e s atrlbuiçõei/competências/ativldadt"5inerentt"5ao posto de;
recnrcc Superior o órgão ou serviçoem assuntos da sua especialidadee toma Área tjcencíementos ou da Administração Publica e ou da rabalho ocupado são prosseguidaspor assistente técnicoem

opções de índole técntca, enquadradas por díretívas ou Gestão mobilidadeintercarreiras.
orientações superiores; dI Nas áreas de tesouraria e ou da

<0'''"'', cede eventualmente moo""" O" to, • '"O '""d·IA". Medtclna V" er tnarta I I I I I I I I I I I I I I I'Valores,eumerénc, tnurcs ou documentos sendo por eles
responsável;el Nas áreas de dirt'1;ãoe responsabilidadepelasf----------I----------+-+-+--+--+--+--+--+--I--I--I---1f---1f------ ~
atividades desportfvas, pode assumir a dlreçâo e a

,~po",~,md.d,""I"""',Id.d~despcrtfvas que decorrem "",IA'" Museus I I I I I I I I I I I I I I I
Instalações ou a responsabilidadepelaonenraçao e concuçéo dO, . • . , • . . • . . • • • • •

+.------------1L~k.-nO~I"o-"-n-.~.-' ••~d'~H~I"7ód'+-~-1--+-~-+--r-1--+--~_l__+~~-------------------l
(variante Património Cultural) ou
Património Cultural

Licenciaturana érea do Direito

Licenciatura na érea de Medicina
veterrnérta

licenciatura na área de História ou
Museofogle

instalações.
Área Património Cultural n

10 I la 10 I 10

Área Planeamento
licenciatura na área do Planeamento

Urbano

Área PSicologia licenciatura na área da Psicologia

ÁreaServiçoSocial u licenciatura na área do ServiçoSocial

Presta o apoio aeeunrsnanvc necessarto <rprossecução das Area Administrativa
Icompetênciasprevistas na estrutura nuclear ou fledvel da
jCamilrilMunicipalde tema para a correspondentelsublunidadef--------------------+-+-+-+--+--+--+--+--I--I--I--1--11-----------------1
iorg.'inicõil,em função da sua ~rea e com relativo grau de
autonomia e responsabilidade:aI Exercefunções de chefiaAree Contabilidade

~:::;:d:sa;7;:~:~::I;d:)~::li:~:~~i~:~:O~~a~:::r:~~~~o:1--------------------+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--1--1---11----------------j

'organizaçãodo pessoalque coordena, segundo orientaçõese ÁreaCemitério
diretlvassuperiores;cl Executatrabalhosde natureza técnicae
administrativa de maior (omp!exidade; dI Nas áreas def.--------------------+-+-+-+-+--+--+--+-_+-_I-_I-_I--II- -j
tesourariae ou da cobrança,pode eventualmentemanusearou
ler 11 sua guarda valores, numerário,tãulos ou documentosÁreaTesouraria
Isendoporetes responsável.

ÁreaSociologia licenciatura na área da Sociologia

Árl!aSolicitadoria

~~~~

• largo da República, 2414-006 Leiria e N.I.P.C.:50S 181 266·
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.s atrlbuições/competências/atividadesinerentes a 2 postos de
rabalhoocupadossão prossegurdaspor assistentestécekos em
imobilidadeintercarreiras.
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r

Assistente Técnico

Assistente
Operacional

1I.1l.~) ,I)em)

Área Coveiro

112 I 111

11

o

112 I 111

11 I 11

Assistente
Operacicnal

Assistente
Operacional

Área Administrativa hl

10 I 10 10 I 10

Área Animação Cultural
(urso tecnolõgrcc. profissional ou outros
de nlv!!) 111 com equivat~nclaao ensino

ISe(:undáriQ,na área da anlmação cujtur al

Curso tecnológico, profissionalou outros
definldu e tnstrucões gerais, nas áreas de atvaçêc comuns e Área Construção Civil de nlvel 111com equívarêncta ao ensino
mstrumenrajs e nos vários domlnio,Sde atvaçâc dos órgãos e secundano. na área da construçãocivil:~~~::;I:~n~:~!~:iI~S:;t~~urt:;a: °s~adag~:~~:nç:'ill::~I----------I----------+--t--t--t--t--I--I---I----1---1--l1---l---l--t---------------~

numerãnotitvlcs ou ducumentos sendo por eles reaconsévef.

~ ~

~~~P(

~ • Largo da República, 2414-006 tetrt •• N.I.PL 505 181 266 •V ~""%"'ê!fi!::='"Mo Sítio:www.crn<rl,;e.ct o .~;,."'._<rl,'''·

;Preslilo apoio administrativoneeessanc ~ prossecução dilsr----------I:----:--::-c---::---:-"""7"""----:-+--t--t--t--t--t--I---r----1r---lr---l---l--t---------------~
lcomp'etcnciasprl'Vistasna estrutura nuclear ou flexlvel da Curso tecnolôgíco. profissional ou outros
kãrnara Municipal de tenta para a correspondente (sub)unidade Área atbttcteca e Documentação de !llvel 111com equivalênciaao ensino 11

IOrK~ni(a.em nmçãc da SUiI área de alividade,e com grau médio secundaria, na área da biblioteca e
de complexidade: a) Exercefunções de natureza executiva, de documentação I I I I I I I I I I I I I

Assistente Técnico laplicaçàode métodos e processos, com base em diretivasbem

CU/50 tecnológico,profissional ou outros
de nfvel 111com eqofvalênda ao ensino

Isecundario,naárea do arquivo

ÁreaContabilidade
(urso tecnológico,profissionalou outros
de nfvet 111com equivalênciaao ensino
secundénc, na áreada contabilidade

Encarregado

Operacional "1

ÁreaDesenho
Curso fecnotógícc. profissionalou outros
de nlvel 111com equivalênciaao enstnc] 4

secundário,naárea dodesenho

manusearou ter 11 sua guarda valores, numerário,mures oulÁreaMercados e Feiras
occumeotcs seocc porelesresponsável.

ÁreaApoioAdministrativohl

ÁreaMetrologia
(urso tecoológico,profissionalou outros
de nivel 111com equivalênciaao ensmo

secundário,naáreadametrologia

Assistente
Operacional

,I,mlen)

responsável. ÁreaCarpinteiro

f.ASatribuiçues/competências/atividadesinerentes ao posto de
rabalho não ocupado são prosseguidas por assistente
eneracicnalemmobilidadeinterna.

rs atri.bui~ões/competênclas/atiVjdadesinerentes ao posto de
rabalho nâc ocupado são prosseguldas por assistente
peradunalem mobilidadeinternil.

NOimbito das comcetênctes previstasna estrutura nuclearnu
ueswet da câmara Municipalde Leirtapara a correspondente
unidadeurg.1nica,em funçãoda sua área: a) exerce funçõesde ÁreaManutenção e Conservação de Parques e EspaçosVerdes

chefia do pessoal da cerretra de assjstente uperacional;b)
Encarrega~oGerallcoordeoa, em geral, todas as tarefas realizadaspelo pessoilll--------------------t--t--t--t--I---I-----1I----1---1--l---l---l---+--t----------------1

ocerectcnet afecto aols) sectones] de atividadesob sua supervisão;cl Nas

áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmenteÁreaManutenção e ConservaçãoViariae de Edifícios
manusearou ter li sua guarda valores,eumerãno, títulos ou
documentos sendopor elesrespcnsàvel.

~:XI::'lb~:~;~:::::~~Cci~:1 ~~e:i;;~: :::st:u~~~;e::~:;n~~ Área Manutenção e ConservaçãoViária
unidadeorg~nica,em funçãoda sua área: a) Exercefunçõesdel--------------------t--t--t--t--I---I-----1I----1---1--l---l---l---+---l-----------------1

:~:o~~~V~;~~j:,d:ras:~~~:n~:~::;:~io;a;~:::~:~:;~~~u:::I~;;Área Manutenção e Conservação de Parques e EspaçosVerdes

naratas df' programação,crgenuecão e eontroro dos trabalhosa

ÁreaArquivo

ÁreaTopografia I

cursotecoológiCO,profissionalou outros
de nivel tu com equivalênciaao ensinol
secundãrto, na área da topografia

executar pelo pessoat sob a sua coordenação;c) Su~tituir o ÁreaManutenção e ConservaçãoEdificios
encarregado-geralnas suas ausênciase impedimentos;d) Nas
áreas de tesouraria I" ou da cobrança, pode eventualmentel--------------------+--t--t--t--t--I---I-----1I----1f---lf---l---+---l-----------------I

No âmbtto das competênctes previstasna estrutura nuclear ou ÁreaApoioGeral ~I
üexlvet da Cámara Municipalce Leirfa para a correspondente I I I I I I I I I I I I le",~"'..."'''~,..'"''
~un~:::::~g::ti:;~:me::~~~a~:;ucaa~~::e~::~:i:la:::;!cE::i~:~ ÁreaCondutor Maquinas Pesadas, VeiculosEspeciaise Viaturas ligeiras I J..J I J..J I v I v I v I
enquadradas em díretfvas geraisbem definidase comgrausde ÁreaAçãoEducativa __ __
complexidadevartavets: b) êxeccçêc de tarefas de apol0I-:--------------------+--+--t--+--t--t--t--r--I----1I----1---1--l---l----------------1
elementares, ind;spens~veisao funcionamentodos órgãos e ÁreaAsfaltador 1 1 O O O O O O O 1 1 O
Iserviços,podendo comportar esforço flslco/Responsabilidadel-:--------------------+--=--+--=--+--=--+--=--+--=--+--=--l-=----1-=----I-:.....jl-:.....jf.---::.....j---=~---------------_l

pelos equipamentos scb a sua guarda e pela sua corretaÁreaCalceteiro 5 5 O O O O O O O 5 5 O
utilização,procedendo, quando necessário, 11 manutenção e
reneração dos mesmos; c) Nas áreas de tescurarta e ou da ÁreaCanalizador 2 2 O O O O O O O 2 2 O

1~:~ra~~\~:d;á~O~n~~:~::n:~m::c~::fnt:~ t:;n!:u:o~u:I~: ÁreaCantoneiro I ~- I ~- I _ I _ I w I _ I - I w I I ~- I .- I - I I

%

http://www.crn


'"

Assistente
operacrcner

,1,mf.~1

Grau3 Nível 2

~PJ INo âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiría para a correspondente unidade
orgânica, I! com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado, exerce funções: aJ Estudo de

medidas de organização estrutural e funcione! dos serviços municipais, incluindo a cencepçãc e aplicação nas áreas de gestão e
arquitetura de sistemas de informação e ou infraestruturas tecnológicas e ou engenharia de software; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário. títulos ou documentos sendo por eles responsável.

Grau2 Nível 2

Grau 2 Nfvel1

Grau 1 Nível3

Grau 1 Nlvel2

Grau 3 Níve12

Grau 3 Nivel1

Grau 2 Nível 2

Grau 2 Nivel1

Gnu 1 Nível 3

Grau 1 Nível 2

GralU 1 Nivell

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou Área Eletricista
flexlvel da Clmara Municipal de teêta para a correspondentel--- +_+_+-_+-_+-_f-_f-_f-_f-_I------jI------jl-----II------------------I
unidade orglnica, em função da sua ~rea de atlvidade: ai Exerce Área Jardineiro 3S 3S O O O O O O O 3S 35 O
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mednICO,I_-------------------+-+-+--+--+---+---t--t--f--I-~I_~I_-lI_-- -1
;;:~~::~ddaa;ee:a~:~::%;S :;ra~::U:ã:ef~n~d::r:f::md~a~~O~: Área Motorista Transportes Colectivos 2 2 O O O O O O O 2 2 O

I:~~::;st,ar:'d;~::~:~:::a;o :f~:~~nf~~C:~~oes:~S:~~I~:;d: Área Pedreiro 6 6 O O O O O O O 6 6 O

:11~:saç;:~i~:::~:d:,o:U:n~~a n:~:~:ri:, ';I:a~:e~~~:et: Área Pintor 1 1 O O O O O O O 1 1 O

1~:~~::~:~p~:e:~::~I~~n~:Smá:::e~:ot;st:~r:ri:u:g:~r::Área Serralheiro Civil 110 O O O O O O 1 10

I:~;~~:;~er~rlo, tltulos ou documentos sendo por eles Área Tratorlsta

.:,-,.t"'~O ,O', J'!'j1

Assistente
Operaclonal

Especialista
Informática

Técnico
Infcrmétlce

Fiscal Municipal

Bombeiro
Municipal

Bombeiro
Municipall

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade
orgânica, com grau médio de complexidade atua, em articulação com os restantes serviços municipais, sempre que tal se mostre
Indispensável à realização das suas tarefas, incluindo nas áreas de infraestruturas tecnolôgicas e ou engenharia de software. Nas áreas dei 4

tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

i.s crasse

•• .'rspeaaITsta No âmbito das ccmpetênces previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de tetrte para a correspondente unidade

orgânica para o(a) correspondente unidade orgânica, e com grau médio de complexidade: a) Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos,
EspecJallsta posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áreas da ocupação da via pública, publicidade, obras particulares, aberturas e

Principal ~~t~~nean~::t:e:~n:S~:~~I::is~::~~O~~:I=:~~i~ú~~ic~S~~s;:a~:~i:~::e:a~!~Ci::, ap7:~:~:ÇãnOa~u~a~'at~:~~ii~ã:, :s:~~~~~~ ~;;~:~t7v~1 13 I 13

do territôrio; b) Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais em função da área de
I latuação; c) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, titulos ou

11- •

13 I 13

.•.::.•.."'-
2.' Classe&! [documentos sendo por eles responsável.

Ei

2.1 rress ••pl

,. v '.. ...• \~",.; '1'

1.1Classe

~."""'.

I I
f INOâmbito das ccmpetêncas previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara MunICipal de Lilla para a correspondente unidade

Che e orgânica: a) Combater os incêndios; b) Prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e
Subchefe em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades; c) Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas; d) Exercer atividades de

1---__ -1 --f50corro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospltalar; e) Fazer a proteçâo contra incêndios em edifícios I I I I I I I I I I I I I I
públicos, casas de espetáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as normas em vigor,

I------lnomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos; f) Colaborar em outras atlvldades de proteção
civil, no âmbito do exerclcto das funções especificas que lhes forem cometidas; g) Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em

,I------lmatérla de proteção contra incêndios e outros sinistros; h) Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos dominios. 60
3.' Classe cl da prevenção contra o risco de incêndio e outros acidentes ecmésnecs: i) Participar noutras ações, para as quais estejam tecnicamente
Recrutas preparados e se enquadrem nos s~us fins especificos; j) Nas áreas de tesourari~ e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter

à sua guarda valoreS numerário tltulos ou documentos sendo por eles resccnsévet
.",'-s..";"-',.' ·:1:'" ..-.Q

56 60 56

Observações:

'-.:,
TOTAIS IMAPA DE PESSOALI 660 I 639 I 21 20 I 13 680 I 652 I 28

ra, ()<; titularf!!>de (argos de dlrlgentes, bem como os demais trabalhadores, seriio recrutados de entre indivldos com o perfil de competências constante do documento que constitui anexo ao presente mapa de pessoal eque dele faz parte integrante.

b) Nos termos do n.s 1 do artigo 115.g da lei n.s 12-A/2008, de 27 de teverefro, e na falta de lei especial em contrario, enquanto os trabalhadores se mantenham integrados na carreira resultante da transição, não lhes e t'xigido o nível habilitaclonal correspondente ao grau de complt'xidade funcionalda carreira em causa, ainda que se candidatem a procedimento conconat
publicitado para ocupação de postos de trabalho, no órgão ou serviço cnce exercem funções ou em outro órgão ou serviço, correspondentes a rcêrmca ou a diferente careecrre da carreira.

c) As atribuições/competênCias/atlvidades inerentes ao posto de trabalho são prosseguldes, na data da aprovação do presente mapa de pessoal, por dirigente em regime de substituição, cuja designação devera cessar automaticameflte com a concretuaçãc, nas deliberações da Assembleia Municipal e da Clmara Municipal e nas decisões do Senhor Presidente da C:imara
Municipal, do planeado em matérta de reorganização da unidade orglnica, ainda a tomar, no uso das competências Que lhe são cometidas, respetfvamente. pelos artigos 6.V, 7.v e8.v do necretc-ter n.e 305/2009, de 23 de outubro. Não sendo o caso, deve ler-se no Total de postos de trabalho previstos ocupados 1 e Não ocupados O.

Id) 9 Trabalhadores em situação de nomeação em regime de ccmesãc de serviço para o exerctcíe de cargos dirigentes no órgão ou serviço: 1 Técnico superior· área arqultetuta; 1 recnrcc superior -área desporto; 1 Técnico superior - érea educeçêc: 1 Têcnlcc \uperior - área economia; 2 Técnico superior _tirea engenharia civil; 1 récntco supertor -tirea gestão de recursos
humanos; 1 Têcnkc superior - área juddlca; 1TécniCOsuperior - área planeamento (caso regressem a carteira de origem não necessitam de aguardar a prevido no mapa de pessoal de postos de trabalho não ocupados).

e) As atribuições/competênclas/atividades Inerentes ao posto de trabalho são prcsseguroes. na data da aprovação do presente mapa de pessoal, por dirigente em regime de comissão de serviço, cuja designação devt"ra cessar avtcmatkemente com a concreeuaçãc, nas deliberações da Asst"mbleia Municipal e da Câmara Municipal e nas decisões do Senhor Presfdente da câmara
Municipal, do planeado em matéria oe reorganizaçdo da unidade organica, ainda a tomar, no uso das competências que lhe são cometidas, respetjvamente, pelos artigos 6.R, 7.Q1"8.' do Decreto-ter n.g 305/2009, de 23 de outubro. Não sendo o caso, ou na cfrcunstãncta ee se encontrem reunidos os requisitos It'gais e ce ser expressamente mantida a comissão de serviço no
cargo de dirigente do mesmo nlvel que lhe suceda, nos termos da alfnea c) do n.' 1 do artigo 25.Vda lei n.' 2/2004, de 15 de janelro, alterada, aplicada por força do disposto no n.g 1 do artigo 18.Vda lei n.R49/2012, de 29 de agosto, deve ler-se no Total de postos de trabalho previstos ocupados 1 e Não ocupados O.Sendo o caso, nos termos dos n. .,. 8 e 9 do artigo 7.g da lei n.e
12·A/2008, de 27 de fevereiro, alterada, as correspondentes verbas orçamentais acrescem ao montante previsto para os encargos com o recrutamento de trabalhadores, considerando-se alterada, em conformiditdt', a decisão a que se referem os n. OJ 3, 4 e 6 da referida lei.

?:- I"",,,"'"""m.oo, I oc.~.," ••o"':'~."'W ec"d.G••,~ 1_0\ O \ O \ O \ O I O I, \ O \, I, I O Iifl A criar automaticamente caso a vacatur a do posto de trabalho a que corresponde o cargo de Chefe de Olvisdo, área Recursos Humanos, se verifique antes de 31.12.2014

"..gcs 1·",,,,,,w,m"'·"·1 "",.d.uo".d. 1dlf!gentH gllU I
Acriar automaticamente caso a vacatura do posto de trabalho a

1 que ccrresponce o cargo de Chefe de Oivisão, ár ea de recursos
humanos, se verifique antes de 31.11.2014

Ig) 12 Trabalhadores em situação de licença sem remuneração de longa duração:l técnico superior - area arqultetura, 1 técnico sueerlcr . area assuntos culturais, 1 técnico superior . área património cultural, 1 técnico superior· área engenharia mecântca, 1 assistente técnico, 1 assistente operacrcnal aree pedrelro,.~ assistentes operactonats, 1 assistente operacional . área ação
jeducativa, 1 fiscal municipal; 1 bombeiro municipal, (caso pretendam regressar ao serviço, devem aguardar a previsão no mapa de pessoal de postos de trabalho niio ocupados).

~

l d b lho não ocupado a preencher no 1mbito dalOternahzação das atlvldades desenvolvidas pelalelrlsport, EM, nos serviços da Câmara MUnicipal de lema, conforme plano de Internallzaçãoaprovado pela Assemblela MUniCIpalde lema, em 28 de fevereiro de 2013,

~ ~. Largo da Repubhca, 2414-006 l et na • N I pesos 181 266 •

Y'-4-J ~~~ ~ ~~.~>oo.""~.~mm.~._ em-letrte.pt e ern",_,.~ m-le,, ••• ~ i/J



i) A~ambutcões comp'!'tências atividad'!'!; inerente-; ao um do s posto s de trabalha ocupado s são pross'!'guidas por trabalhador que, na ata a aprovação do presente mapa de pessoal, se encontra a exercer cargo de dirigente em regime de comissão de serviço, cuja designaçiio deverá cessar automaticamente cem a concretueç ••o, nas dehberações da Assembleia Municipal
e da csmara Municipal e nas decisões do Senhor Presidente da Câmara Municipal, do planeado em materta de reorganização da correspondente unidade organica, ainda a tomar, no uso das competências que lhe são cometidas, respetwemeote, pelos erttgcs 6.i, l.i e 8.i du üeoeto-Le n.e 305/2009, de 23 de outubro. Não sendo o caso, ou na ctrcunstêncte de se encontrarem
reunidos os requisito ••legai••e de ser express amente mantlda a comissão de serviço no cargo de dirigente do mesmo nlvel que suceda àquele que exerce, nos termos da alínea c) do n.v 1 do artigo 2S.0 da Lei n.o 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, aplicada por força do disposto no n.e 1 do artigo 18.0 da Lei n.o 49/2012, de 29 de agosto, deve ser retirado 1 no Total de postos de
trabalho previstos ocupados. a indutr na allnea dl uue antecede em tuocão das rescetfvas áreas.

Ij) 2 Trabalhadores designados para o exercrcio de cargo de secretário em gabinetes de apoio no órgão ou serviço: 2 esststeetes técnicos (caso regressem ~ carreira de origem não necessitam de aguardar iI previsãu nu mapa de pessoal de postos de trabalhe não ocupados).

I) 5 Trabalhadores em situação de mobilidade Interna intercarreirilS no órgiío ou serviço (remunerados pela Camara Municipal de Lelrla): 3 Assistentes tecnicU'5; 1Assistente têcnico - área cun ••trução Civile 1Assistente tecnlco - área topografia (caso regressem 11carreiril de origem não necessitam de aguardar a previsão no mapa de pessoêll de pustos de trabalho não ocupêldos).

I '"r"i~ r•.•.r••"tiu"~ ••n_nn""'"" Ir••m"n •••"nn~ •••.1"(,"m",,, Mllnirln,,1 n••l ••iri,,\· 1 :l«id ••nt••t"'rn!rn' fi ",,;';t •.nt••<n•••.'''rinn''i~ 1C:,,~nnr" ••nn~m "·.,.r_<"r an ~•••vk,,_ nli" n....,_~itam dI' I

k) 1 Trabathadcr em situação de mobilidade Interna na categorta para outro órgão ou serviço (não remunerado pela Camara MuniCipal de leiria): 1 assístente técnícc (caso pretenda regressar ao serviço, não eecessua de aguardar a previsão no mapa de pessoal de posto de trabalho ndo ocupado).

Imll Trabalhadores cedidus sob a forma de apoio 11instituição legalmente constitulda pelos trabalhadores do Municlpio de Leirla, tendo por objecto o desenvolvimento de ativid<ldes eul
aguardar <Iprevisão no mapa de pessoal de postos de trabatho não ocupados).

IIn, 9 Trabalhadores em situação de mobilidade interna na categoria para outros órgãus ou serviços (remunerados pela Gimara Municipal de Leiria): 1 encarregado operêlcional; 4 assistentes operaCiõnais; 1 assistentes ecereooners-érea centcner-o: 1 assistente operectonat-area educaçào: 1 assistente operacional·~reaj<lrdineiro; 1 êlssistentf' operaoonst-area tratorlsta; (uso
pretendam rel!:res~ar ao serviço, não necessitam de aguardar a previsão no mapa de pessoal de postos de trabalho não ocupados).

IlO) 1Trabalhador em situação de nomeação em regime de comissão de serviço/substltuiçãu para o exerctoo de cargo dirigente noutro órgão ou serviço: 1 Especialista Informática [caso pretenda regress<lr ao serviço, não necesstta de aguardar a previsão nu mapa de pessoal de um poste de trabalho não ocupadu).

p) 1 Trabalhador em situação de cedenciêl de interesse publico: 1 bombeiro municipal (caso pretende regressar ao serviço, não necessita de aguardar a previsão no mapa de pessoal de posto de trabalho não ocupado).

qJ AQue se reterem as auneas d), n, k), I), m), n), o) e p).

1::0,,1 •• 10 a~Ir.liill>oem ~u"S3i~PulilK:a~
/("T" ComiuSod~

.§
~Tempo t i~Det~.min.doou ~ervi<;o/ ~Tempoindet~.minado(TI) Oete.mmml $ubsl'lulçJo Jl .~" ;.§(TOO) -; UI ~QUADRORESUMO I ~t s ~ ~.§ .- .§ .§ ~ I.§ ti .§ .§ • H~ ~ • ~ a ~ '[ 41~ ! j ~ ~ , ~ , ~ fi ~ a~ ~ ~ • ~~
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TOTA.l.ITlCNICOSUPERIOR
TOTAltASSISTENT(T~(NICO rsc ,
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Perfil de Competências

. "

Posto(s) de Trabalho rCargo Dirigente: Direção Superior de L!! Grau

Diretor Municipal

Área de Atividade: Administração.

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Com petências/ Atividades:

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a
correspondente unidade orgânica, e em função da sua área de atuação: a) Submete a despacho do presidente da
câmara, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; b) Recebe e faz distribuir
pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; c) Propõe ao presidente da câmara municipal
tudo o que seja do interesse do órgão referido; d) Colabora na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e
dos relatórios e contas; e) Estuda os problemas de que sejam encarregado pelo presidente do órgão executivo e
propõe as soluções adequadas; f) Promove a execução das decisões do presidente e das deliberações do órgão
executivo nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige; g) Define os objetivos de atuação da
unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; h) Orienta, controla e avalia o
desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução
dos resultados obtidos e a alcançar; i) Garante a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos
serviços na sua dependência; j) Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à
sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; k) Assegura a qualidade técnica do trabalho
produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço,
tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; I) Efetua o acompanhamento profissional no local de
trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões
profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao
incremento da qualidade do serviço a prestar; m) Divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento
dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos
trabalhadores; n) Procede de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados
individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; o)
Identifica as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência
das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à
autoformação; p) Procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de
trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; q) Autoriza a passagem de certidões de documentos
arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a
restituição de documentos aos interessados.

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Capacidade de liderança e gestão das pessoas
Visão estratégica
Capacidade de Planeamento e Organização
Capacidade de Decisão
Capacidade de Orientação para a Inovação e Mudança
Capacidade de Análise da Informação e Sentido Crítico;
Experiência Profissional e Formação Técnica na Área de Atuação da Unidade Orgânica
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Posto(s) de Trabalho

Cargo Dirigente: Direção Intermédia de 1.2 Grau

Diretor de Departamento

Área de Atividade: Infraestruturas e Manutenção; Planeamento e Gestão Urbanística.

Caracterização Genérica da Função

Atri bu ições/Com petê ncias/ Atividades:

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a
correspondente unidade orgânica, e em função da sua área de atuação: a) Submete a despacho do presidente da
câmara, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; b) Recebe e faz distribuir
pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; c) Propõe ao presidente da câmara municipal
tudo o que seja do interesse do órgão referido; d) Colabora na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e
dos relatórios e contas; e) Estuda os problemas de que sejam encarregado pelo presidente do órgão executivo e
propõe as soluções adequadas; f) Promove a execução das decisões do presidente e das deliberações do órgão
executivo nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige; g) Define os objetivos de atuação da
unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; h) Orienta, controla e avalia o
desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução
dos resultados obtidos e a alcançar; i) Garante a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos
serviços na sua dependência; j) Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à
sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; k) Assegura a qualidade técnica do trabalho
produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço,
tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; I) Efetua o acompanhamento profissional no local de
trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões
profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao
incremento da qualidade do serviço a prestar; m) Divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento
dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos
trabalhadores; n) Procede de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados
individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; o)
Identifica as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência
das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à
autoformação; p) Procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de
trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; q) Autoriza a passagem de certidões de documentos
arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a
restituição de documentos aos interessados.

Capacidade de liderança e gestão das pessoas
Visão estratégica
Capacidade de Planeamento e Organização
Capacidade de Decisão
Capacidade de Orientação para a Inovação e Mudança
Capacidade de Análise da Informação e Sentido Crítico;
Experiência Profissional e Formação Técnica na Área de Atuação da Unidade Orgânica

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências
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I Posto(s) de Trabalho

Cargo Dirigente: Direção Intermédia de 2.!! Grau

Chefe de Divisão

I Área de Atividade: Aprovisionamento e Património; Auditoria; Ação Cultural, Museus e Turismo; Desenvolvimento
Económico e Ambiente; Desenvolvimento Social; Desporto; Financeira; Gestão Urbanística; informática; Jurídica e
Administrativa; Juventude, Educação e Biblioteca; Manutenção e Conservação; Obras Municipais; Planeamento,
Ordenamento e Estratégia Territorial; Proteção Civil e Bombeiros; Recursos Humanos.

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades:

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a
correspondente unidade orgânica, e em função da sua área de atuação: a) Submete a despacho do presidente da
câmara, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; b) Recebe e faz distribuir
pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; c) Propõe ao presidente da câmara municipal
tudo o que seja do interesse do órgão referido; d) Colabora na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e
dos relatórios e contas; e) Estuda os problemas de que sejam encarregado pelo presidente do órgão executivo e
propõe as soluções adequadas; f) Promove a execução das decisões do presidente e das deliberações do órgão
executivo nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige; g) Define os objetivos de atuação da
unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; h) Orienta, controla e avalia o
desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução
dos resultados obtidos e a alcançar; i) Garante a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos
serviços na sua dependência; j) Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à
sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; k) Assegura a qualidade técnica do trabalho
produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço,
tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; I) Efetua o acompanhamento profissional no local de
trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões
profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao
incremento da qualidade do serviço a prestar; m) Divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento
dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos
trabalhadores; n) Procede de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados
individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; o)
Identifica as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência
das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à
autoformação; p) Procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de
trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; q) Autoriza a passagem de certidões de documentos
arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a
restituição de documentos aos interessados.

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
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PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Capacidade de liderança e gestão das pessoas
Visão estratégica
Capacidade de Planeamento e Organização
Capacidade de Decisão
Capacidade de Orientação para a Inovação e Mudança
Capacidade de Análise da Informação e Sentido Crítico;
Experiência Profissional e Formação Técnica na Área de Atuação da Unidade Orgânica
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Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Cargo Dirigente: Direção Intermédia de 3.º Grau

Chefe de Unidade

Área de Atividade: Recursos Humanos; Gestão de Fundos Estruturais.

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Com petências/ Atividades:

No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a
correspondente unidade orgânica, e em função da sua área de atuação: a) Submete a despacho do presidente da
câmara, devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; b) Recebe e faz distribuir
pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; c) Propõe ao presidente da câmara municipal
tudo o que seja do interesse do órgão referido; d) Colabora na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e
dos relatórios e contas; e) Estuda os problemas de que sejam encarregado pelo presidente do órgão executivo e
propõe as soluções adequadas; f) Promove a execução das decisões do presidente e das deliberações do órgão
executivo nas matérias que interessam à respetiva unidade orgânica que dirige; g) Define os objetivos de atuação da
unidade orgânica que dirige, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; h) Orienta, controla e avalia o
desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à prossecução
dos resultados obtidos e a alcançar; i) Garante a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos
serviços na sua dependência; j) Gere com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à
sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e
promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; k) Assegura a qualidade técnica do trabalho
produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à eficaz prestação do serviço,
tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; I) Efetua o acompanhamento profissional no local de
trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os adequados conhecimentos e aptidões
profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os procedimentos mais adequados ao
incremento da qualidade do serviço a prestar; m) Divulga junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas
de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento
dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de responsabilidades por parte dos
trabalhadores; n) Procede de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados
individuais e de grupo e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; o)
Identifica as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência
das ações de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à
autoformação; p) Procede ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de ~. .
trabalho por parte dos trabalhadores da sua unidade orgânica; q) Autoriza a passagem de certidões de documentos
arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria confidencial ou reservada, bem como a
restituição de documentos aos interessados.

Capacidade de liderança e gestão das pessoas
Visão estratégica
Capacidade de Planeamento e Organização
Capacidade de Decisão
Capacidade de Orientação para a Inovação e Mudança
Capacidade de Análise da Informação e Sentido Crítico;
Experiência Profissional e Formação Técnica na Área de Atuação da Unidade Orgânica

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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• Telef.: 244839500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

http://www.cm-Ieiria.pt
mailto:cmleiria@cm-Ieiria.pt


Perfil de Competências

.... ' .u
•••• ••••••••

. "

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: No âmbito das empreitadas de obras públicas: Presta informações
técnicas/administrativas; elabora minutas de contratos; organiza os respetivos processos para visto do Tribunal de
Contas; elabora minutas de deliberações camarárias; participação nos júris dos procedimentos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Complexidade da legislação em matéria do Código dos
Contratos Públicos;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computadores; impressoras; equipamentos telefónicos;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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• Telef.: 244839500. N.º Verde: 800 202 791 •Sítio: www.cm-Ieiria.pt • emai/: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializa dos e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Administração Pública

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável; e) Nas áreas de direção e responsabilidade pelas atividades desportivas,
pode assumir a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações ou a
responsabilidade pela orientação e condução do exercício das atividades desportivas que decorrem nas instalações.

Principais tarefas desenvolvidas: Desenvolvimento de procedimentos no âmbito da contratação pública; gestão da
execução de contratos de prestação de serviços e de aquisição de bens celebrados pelo município; coordenação do
armazém de economato do município, dos inventários às existências; no âmbito dos horários de trabalho, das férias,
faltas, licenças e demais matéria relacionada com a duração e organização do tempo de trabalho: garante a normal
tramitação dos procedimentos e a sua conformidade com o regime jurídico aplicável; presta informações técnicas e
formula propostas de decisão; monitoriza e implementa medidas corretivas das irregularidades detetadas; assegura o
adequado tratamento de dados e adota mecanismos de controlo destinados a garantir a sua correção; garante a
adequada gestão e utilização das bases de dados de apoio e faculta às entidades competentes as informações
obrigatórias por lei;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitações das aplicações informáticas utilizadas (ex.
aprovisionamento); falta de implementação do sistema de gestão documental; falta de formação; elevado número de
dados a tratar num curto período de tempo; necessidade permanente na alteração de prioridades; problemas na
obtenção atempada dos elementos necessários; enorme número de informações incorretas, contraditórias,
incompletas ou a ausência total de informação; constantes interrupções na realização do trabalho;

local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas. Em alguns casos poderá verificar-se: Algum desconforto
térmico; trabalho em open space, que prejudica os níveis de concentração;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telefone;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante.

http://www.cm-Ieiria.pt
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Arqueologia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Pareceres técnicos sobre trabalhos arqueológicos específicos em obras da
responsabilidade do Município; Emissão de pareceres técnicos na área de arqueologia e património cultural e análise
de pareceres emitidos pela DGPC; acompanhamento arqueológico em obra do município de leiria e SMASl; serviços
educativos na área da arqueologia;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de recursos humanos para assegurar os trabalhos de
arqueologia em obras do Município de leiria e SMASl;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são normalmente realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Boas; nos trabalhos em obra, dependem;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; materiais arqueológicos e de conservação e restauro específicos;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DE TRABALHO

Orientação para o serviço público
Conheci mentos especializados e experiência
Inovação e qualidade
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Comunicação
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Arquitetura

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

PrincipaiS tarefas desenvolvidas: Análise e informação de pedidos relacionados com obras; colaboração com outros
serviços, nomeadamente: avaliações de imóveis, licenciamento de publicidade e ocupação de via pública; elaboração
de planos de pormenor, unidades de execução e estudos de conjunto; elaboração e alteração de loteamentos e
execução de loteamentos municipais; produção de mapas temáticos e relatórios para estudos e planos com recurso às
ferramentas SIG; Criação e edição de bases de dados relacionadas com os temas georeferenciáveis dos planos
urbanísticos e loteamentos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitações das aplicações informáticas em uso; adaptação
a novos programas informáticos; acesso a arquivos para recolha de informação em tempo útil;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, que prejudica os níveis de concentração; em alguns casos poderá
verificar-se falta de arejamento do local de trabalho;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; Impressora;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Arquitetura Paisagística

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Elaboração de projetos de arquitetura paisagista; análise de estudos de impacte
ambiental; elaboração de estudos sectoriais na área de planos municipais de ordenamento do território e do
património paisagístico; elaboração de projetos de requalificação de espaços exteriores públicos; elaboração de planos
de gestão ambiental e paisagísticos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de recursos humanos - apenas 1 técnico para apoiar
os vários serviços municipais;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho:

Equipamentos de trabalho específicos: Computador e software específico;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;
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Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Assessoria Administrativa

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Elaboração de minutas de atos administrativos (despachos e deliberações);
elaboração de relatórios de atividade da unidade orgânica; preparação e planeamento de reuniões; redação de atas de
reunião; compilação de documentação para reuniões; redação de textos de caráter geral e informativo; atendimento
telefónico; elaboração de manuais de procedimentos administrativos da unidade orgânica; organização da
correspondência interna da unidade orgânica; elaboração de relatórios estatísticos de atividade da unidade orgânica;
elaboração de requisições e editais; controlo de economato; preparação de emissão de certidões de documentos
administrativos; recolha de informação sobre assuntos a tratar pela unidade orgânica; coordenação do balcão único de
atendimento; organização de eventos protocolares; abertura, preenchimento de fichas OBM e controlo das respetivas
afetações;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Assuntos Culturais

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Planeamento de programação cultural do Município; produção e acompanhamento
de eventos na área da animação cultural, designadamente fora do seu horário normal de trabalho; coordenação de
meios técnicos, serviços e recursos humanos necessários à execução dos eventos culturais; comunicação com
entidades externas na negociação de aquisições de serviços, partilhas de bilheteira e produção de eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de recursos humanos no apoio ao exercício de
atividades fora do horário normal de trabalho; falta de meios de divulgação de eventos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Mobiliário e equipamento técnico de som e imagem de apoio a eventos;
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Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Maior concentração de abril a setembro.

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Planeamento e organização
Inovação e qualidade
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Biblioteca e documentação

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Conhecimento técnico na área de bibliotecas e serviço de documentação;
capacidade de comunicação com o público; interação com o público utente da biblioteca; tratamento técnico da
coleção de empréstimo e reservados; coordenação do serviço de empréstimo, atendimento e ofertas à coleção;
coordenação do serviço educativo da biblioteca;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Assegurar os horários de funcionamento da biblioteca
(alargado) ;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Desconforto térmico do local de trabalho;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Volume de trabalho: Constante;

Orientação para o serviço público
Conhecimentos especializados e experiência
Inovação e qualidade
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Comunicação
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Ciência e Tecnologia dos Alimentos

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Aferição das condições de higiene e segurança alimentar I avaliação nutricional da
oferta alimentar I promoção da educação alimentar; promoção e I ou coadjuvação na definição de políticas de saúde
comunitária e saúde pública;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Acesso a formação profissional direcionada para
conteúdos específicos inerentes à área profissional;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, com muitos trabalhadores no mesmo espaço, o que prejudica a
concentração; desconforto térmico e falta de arejamento no local de trabalho;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telefone;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;

Orientação para resultados
Planeamento e Organização
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
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PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DETRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Comunicação Externa

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Organizar eventos; aplicar o protocolo; promover a boa imagem da CML; manter
contacto permanente com os órgãos de comunicação social (meio indispensável para divulgar as iniciativas na CML);
preparação de intervenções; preparação e expedição de convites; redigir comunicados de imprensa; dar apoio na
preparação de suportes gráficos que envolvam a imagem da autarquia - catálogos ou folhetos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Meios informáticos obsoletos; falta de alguns
equipamentos de imagem e som;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Adequadas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Comunicação Internacional

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável; e) Nas áreas de direção e responsabilidade pelas atividades desportivas,
pode assumir a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações ou a
responsabilidade pela orientação e condução do exercício das atividades desportivas que decorrem nas instalações.

Principais tarefas desenvolvidas: Elo de ligação com os países com os quais leiria tem acordos de cooperação e
amizade ou é gemi nada; estabelece contactos por e-mail, carta ou telefonicamente; organiza viagens ou eventos nesta
área; faz traduções ou interpretações; acompanha viagens e reuniões; assegura ainda contactos internacionais com
outros países;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Adequadas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Maior quando o município promove eventos ou visitas e deslocações a outros países;
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Comunicação Interna

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Preparação da agenda das reuniões do executivo camarário; recolha de informação
indispensável aos assuntos agendados; secretariado das reuniões do executivo camarário; redação de minutas de atas
do executivo camarário; atendimento telefónico e presencia I de público interno e externo; redação de atos
administrativos; abertura e preenchimento de fichas OBM's;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Ausência de ferramentas específicas para a preparação,
secretariado e redação de minutas de atas;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Desconforto térmico e dificuldades de arejamento do local de trabalho; .

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Contabilidade

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise e interpretação de documentos contabilísticos; recolha e examinação de
dados relativos ao registo contabilístico; encerramento de contas; examinação e conferência de documentos de
pagamento, recebimento e outras operações;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Especificidade da aplicação da contabilidade pública;
inúmera legislação autárquica;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Conservação e Restauro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise e gestão das coleções museológicas do Município; apoio em atividades de
animação cultural, dos museus e castelo, como forma de promover o património e a identidade local; organização de
serviços educativos; divulgação e gestão de comunicações do património museológico do município;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; materiais de conservação e restauro específicos;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para o serviço público
Conhecimentos especializados e experiência
Inovação e qualidade
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Comunicação
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Design

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Trabalhos gráficos para projetos e atividades do Município de Leiria;
acompanhamento da produção de trabalhos gráficos; execução de imagens gráficas para projetos de parceria com
outras entidades; coordenação de montagens e museografia de exposições nos espaços de galeria do município;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de apoio de recursos humanos especializados na
área do design, no sentido de desenvolver projetos de maior importância para a gestão e afirmação da imagem do
Município e dos seus serviços;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Razoáveis;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Orientação para resultados
Planeamento e organização
Conhecimentos especializados e experiência
Iniciativa e autonomia
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal



Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Desporto

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável; e) Nas áreas de direção e responsabilidade pelas atividades desportivas,
pode assumir a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações ou a
responsabilidade pela orientação e condução do exercício das atividades desportivas que decorrem nas instalações; f)
Nas áreas de instalação e funcionamento das instalações desportivas, pode assumir a direção e a responsabilidade
pelas instalações desportivas.

Principais tarefas desenvolvidas: Gestão de instalações desportivas; gestão de atividades/programas; lecionação de
aulas de atividade física; desenvolvimento de programas de apoio ao associativismo desportivo; acompanhamento da
concretização dos protocolos/contratos-programa com as entidades promotoras;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Exíguos recursos financeiros e informáticos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são normalmente realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Desconforto térmico;

Equipamentos de trabalho específicos: Material didático e equipamentos associados à prática desportiva
desenvolvida;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Orientação para resultados
Orientação para serviço público
Planeamento e organização
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento Interpessoal
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Economia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise e interpretação de documentos contabillsticos: elaboração de relatórios
financeiros para a tomada de decisão; acompanhamento da execução orçamental e patrimonial; elaboração dos
documentos previsionais e encerramento de contas; garantir a fiabilidade e fluidez da informação financeira e fiscal;
Gestão de procedimentos relativos à regularização de bens imóveis do município; regularização da conta 44 _
empreitadas; gestão dos seguros dos bens do município; gestão de processos; de danos em património municipal;
gestão de processos de alienações de bens; desenvolvimento de procedimentos em termos de contratação pública;
gestão dos bens do património municipal (contratos, aquisições, etc.);

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Especificidade da aplicação da contabilidade pública;
inúmera legislação autárquica; falta de formação específica; limitações das aplicações informáticas em uso (ex.
aprovisionamento e património); falta de implementação do sistema de gestão documental;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas; trabalho em open space, que prejudica os níveis de
concentração; em alguns casos poderá verificar-se desconforto térmico e iluminação insuficiente;

• largo da República, 2414-006 leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202791 • Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telefone;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conheci mentos especializa dos e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Educação

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Planeamento e gestão de recursos educativos (meios materiais e humanos);
procedimentos inerentes à aquisição e apetrechamento dos estabelecimentos de ensino; elemento do gabinete de
apoio às refeições; procedimentos inerentes ao acompanhamento de obras em edifícios; procedimentos inerentes à
colocação, recruta, mobilidade de assistentes operacionais;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Equipamentos informáticos obsoletos;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, com muitos trabalhadores no mesmo espaço, o que prejudica a
concentração; desconforto térmico e falta de arejamento e arrumos no local de trabalho;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Maior no arranque de cada ano letivo;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
Planeamento e Organização
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Agrária

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Identifica as necessidades de intervenção nos espaços verdes, definindo a forma de
correção e planeamento dos trabalhos a realizar; procede à análise e informação dos projetos de arranjos exteriores
de loteamentos e acompanha as respetivas conceções; acompanha os trabalhos desenvolvidos no horto municipal;
analisa e efetua o seguimento dos pedidos de intervenção externos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitações das aplicações informáticas em uso; falta de
meios humanos para a prossecução dos serviços;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Trabalho num espaço reduzido;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

• largo da República, 2414-006 lei ria • N.I.P.C.: 50S 181 266 •
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Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

http://www.cm-Ieiria.pt
mailto:cmleiria@cm-Ieiria.pt


Perfil de Competências

. .... ....
••••••••

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia do Ambiente

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise, estudo e emissão de pareceres na área da sua competência; elaboração de
propostas de solução de problemas concretos na área ambiental; preparação, elaboração e acompanhamento de
projetos ambientais, nomeadamente na área da gestão de resíduos, recursos hídricos, ar, energia, ruído, etc;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTQ(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conheci mentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Civil

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise e informação de pedidos relacionados com obras; colaboração com outros
serviços, nomeadamente: avaliações de imóveis, licenciamento de publicidade e ocupação de via pública;
acompanhamento de obras públicas; elaboração de projetos de obras públicas; orçamentação;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitações das aplicações informáticas em uso;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, que prejudica os níveis de concentração; em alguns casos poderá
verificar-se falta de arejamento do local de trabalho;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; Impressora;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;
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Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTQ(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Eletrotécnica

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise e informação de processos referentes a semáforos, parquímetros e redes
AVAC; planeamento dos trabalhos, definindo prioridades e coordenando a sua execução;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de meios humanos e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Trabalho num espaço reduzido; limitações dos equipamentos informáticos;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Geográfica

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam. a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Toponímia - gestão de processos; controlo da qualidade na avaliação de informação
cartográfica; preparação de modelos de dados para os sistemas de informação geográfica; edição e gestão de dados de
cadastro de processos de operações urbanísticas; fiscalização da produção cartográfica;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de equipamentos específicos;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho:

Equipamentos de trabalho específicos: Computador / software específico;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Geológica

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de lei ria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Análise, estudo e emissão de pareceres na área da sua competência;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de lei ria - As atividadesjtarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia Industrial

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Apreciação de processos de postos de combustíveis e infraestruturas de
telecomunicações; monitorização e controlo da atividade do departamento; acompanhamento técnico do projeto "via
verde empresas"; inserção em sistemas de informação geográfica dos processos relacionados com os temas referidos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Iluminação natural e arejamento insuficientes;

Equipamentos de trabalho específicos:

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante;
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Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Engenharia do Território

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Projetos de estrutura viária e mobilidade; elaboração de planos municipais de
ordenamento do território; elaboração do relatório do estado do ordenamento do território; elaboração dos planos
estratégicos sectoriais; elaboração e estruturação de bases de dados para SIG;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de conhecimento de ferramentas informáticas
específicas; problemas de interligação noutros serviços ou entidades externas diversas;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho:

Equipamentos de trabalho específicos: Computador / software específico;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;
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Volume de trabalho: Constante;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Ergonomia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: No âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho e da gestão do plano de
formação profissional e demais matérias relacionadas: Garante a normal tramitação dos procedimentos e a sua
conformidade com o regime jurídico aplicável; presta informações técnicas e formula propostas de decisão; monitoriza
e implementa medidas corretivas das irregularidades detetadas; assegura o adequado tratamento de dados e adota
mecanismos de controlo destinados a garantir a sua correção; garante a adequada gestão e utilização das bases de
dados de apoio e faculta às entidades competentes as informações obrigatórias por lei;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: elevado número de dados a tratar num curto período de
tempo; necessidade permanente na alteração de prioridades; problemas na obtenção atempada dos elementos
necessários; enorme número de informações incorretas, contraditórias, incompletas ou a ausência total de
informação; constantes interrupções na realização do trabalho;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boa iluminação, arejamento e isolamento acústico; sala com ar condicionado; trabalho em
open space, o que prejudica os níveis de concentração;
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Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento Interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Fotografia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável; e) Nas áreas de direção e responsabilidade pelas atividades desportivas,
pode assumir a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações ou a
responsabilidade pela orientação e condução do exercício das atividades desportivas que decorrem nas instalações.

Principais tarefas desenvolvidas: Registo fotográfico de todas as iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de
leiria e de todas as exposições patentes nos equipamentos culturais do município; arquivo fotográfico com
identificação das fotografias tiradas em excell; criação de álbuns fotográficos no facebook do município de leiria e da
leiriagenda; tratamento de imagem; envio de fotografias para órgãos de comunicação social; registo fotográfico de
eventos promovidos em parceria com entidades exteriores, sempre que solicitado, ou para a produção de catálogos ou
desdobráveis;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta/obsolescência dos equipamentos de fotografia e
informáticos;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Adequadas;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; máquina fotográfica; disco externo;

Volume de trabalho: Constante;

Orientação para resultados
Planeamento e organização
Conhecimentos especializados e experiência
Iniciativa e autonomia
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Geografia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Elaboração de planos municipais de ordenamento do território; elaboração de
estudos de caracterização do território municipal; acompanhamento e elaboração de mapas de ruído e respetivos
planos de redução do ruído; implementação do sistema de informação geográfica na análise do território e
implementação do portal de informação geográfica municipal;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Dificuldades de interligação com entidades externas;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho:

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTQ(S) DETRABALHO

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Gestão

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Gestão do património municipal; procedimentos conducentes à regularização de
bens imóveis do município, com vista à sua inventariação; regularização da conta 44 - empreitadas; gestão do
processo de alienação de bens do município; gestão de processos de aquisição de bens imóveis ou móveis a
integrarem o património municipal; gestão de processos de danos em património municipal; no âmbito do
processamento de remunerações, da orçamentação e gestão de despesas com pessoal, e demais matérias
relacionadas: Garante a normal tramitação dos procedimentos e a sua conformidade com o regime jurídico aplicável;
presta informações técnicas e formula propostas de decisão; monitoriza e implementa medidas corretivas das
irregularidades detetadas; assegura o adequado tratamento de dados e adota mecanismos de controlo destinados a
garantir a sua correção; garante a adequada gestão e utilização das bases de dados de apoio e faculta às entidades
competentes as informações obrigatórias por lei;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitações das aplicações informáticas utilizadas (ex.
patimónio); falta de implementação do sistema de gestão documental; falta de formação; elevado número de dados a
tratar num curto período de tempo; necessidade permanente na alteração de prioridades; problemas na obtenção
atempada dos elementos necessários; enorme número de informações incorretas, contraditórias, incompletas ou a
ausência total de informação; constantes interrupções na realização do trabalho;

Localde trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas. Em alguns casos poderá verificar-se: Algum desconforto
térmico; trabalho em open space, que prejudica os níveis de concentração, verificando-se por vezes elevado número
de trabalhadores por sala; iluminação insuficiente;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telefone; impressora; etiquetas património;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.
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Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializa dos e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Gestão de Recursos Humanos

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: No âmbito da gestão do mapa de pessoal, do recrutamento e seleção, da mobilidade
geral, da constituição e cessação da relação jurídica de emprego público, da avaliação de desempenho, da acumulação
de funções públicas e privadas e dos acidentes em trabalho e demais matérias relacionadas: Garante a normal
tramitação dos procedimentos e a sua conformidade com o regime jurídico aplicável; presta informações técnicas e
formula propostas de decisão; monitoriza e implementa medidas corretivas das irregularidades detetadas; assegura o
adequado tratamento de dados e adota mecanismos de controlo destinados a garantir a sua correção; garante a
adequada gestão e utilização das bases de dados de apoio e faculta às entidades competentes as informações
obrigatórias por lei;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: elevado número de dados a tratar num curto período de
tempo; necessidade permanente na alteração de prioridades; problemas na obtenção atempada dos elementos
necessários; enorme número de informações incorretas, contraditórias, incompletas ou a ausência total de
informação; constantes interrupções na realização do trabalho;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boa iluminação, arejamento e isolamento acústico; sala com ar condicionado; trabalho em
open space, o que prejudica os níveis de concentração;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Jurídica

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Elaboração de informações técnico-jurídicas e pareceres; Instrução de processos de
averiguação, inquérito, sindicância ou disciplinares; Instrução de processos de responsabilidade civil extracontratual;
elaboração de minutas de atos e contratos administrativos; elaboração de estudos técnico-jurídicos; elaboração de
projetos de posturas e regulamentos municipais; instrução de requerimentos para obtenção das declarações de
utilidade pública de bens e direitos a expropriar; acompanhamento de processos de expropriação, requisição ou
constituição de qualquer encargo, ónus, responsabilidade ou restrição; integração em grupos de trabalho constituídos
por diversas unidades orgânicas; participação em procedimentos concursais (recrutamento de pessoal, contratação
pública, hastas públicas); prestação de esclarecimentos jurídicos; participação em reuniões promovidas pela vereação;
preenchimento de fichas de atividade OBM; instrução de processos de contraordenação; elaboração de relatórios de
decisão;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, com demasiados trabalhadores no mesmo espaço, o que prejudica
os níveis de concentração;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador/impressora; livros e revistas técnicas;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;
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Volume de trabalho: Maior volume de trabalho nos dois primeiros anos de cada mandato;

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Licenciamentos

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Promove, instrui e pratica os procedimentos técnico-administrativos inerentes à
celebração de contratos decorrentes de concursos públicos lançados pela autarquia; informa processos relacionados
com Iicenciamentos diversos, ocupação de espaço público e publicidade;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Escassezde recursos humanos;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Volume de trabalho: Maior volume de trabalho no verão (acréscimo de pedidos relacionados com eventos);
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Medicina Veterinária

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio-sanitária e controlo hígio-
sanitário das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos
comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou
comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados; Emitir parecer, nos termos da legislação
vigente, sobre as instalações e estabelecimentos referidos na alínea anterior; Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a
informação relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; Notificar de imediato as doenças de declaração
obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária
nacional sempre que sejam detetados casos de doenças de carácter epizoótico; Emitir guias sanitárias de trânsito;
Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional
do respetivo município; Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e
ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de
preparação e de transformação de produtos de origem animal. O médico veterinário municipal é a Autoridade
Sanitária Veterinária Concelhia e é o responsável técnico pelo Centro de Recolha Oficial (canil) do município a que
pertence.

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

Inexistência de instalações condignas para o pessoal afeto ao serviço e condições estruturais e de material que
permitam dar cumprimento à legislação em vigor sobre os CROe de "bem-estar animal".
Inexistência de uma viatura adequada ao transporte de animais e outra para deslocações, em simultâneo, para
inspeções diversas dos Serviços veterinários.

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividadesjtarefas são normalmente realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho:

O mesmo gabinete serve para os quatro funcionários, embora só possua duas cadeiras deterioradas. O único gabinete
existente serve para o serviço administrativo, para atendimento ao público, posto de vacinas e identificação eletrónica,
local de adoções e preenchimento das respetivas fichas, cobrança de POCAL, etc ...

Possui má construção, sendo por isso gelado de inverno e muito quente de verão. Não foi construído e não possui
equipamentos que evitem insetos, estando por isso sempre cheio de moscas, que incomodam o desempenho das
funções do pessoal.

O facto de estar paredes meias com o canil da Associação Zoófila de Leiria, torna o local de trabalho por vezes
insuportável devido ao ruído, sendo frequente ser difícil ouvir os munícipes no gabinete.

Equipamentos de trabalho específicos:

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;
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o facto de estar paredes meias com o canil da Associação Zoófila de Leiria, torna o local
insuportável devido ao ruído, sendo frequente ser difícil ouvir os munícipes no gabinete.

Equipamentos de trabalho específicos:

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Maior concentração de maio a junho;

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

Orientação para serviço público
Conhecimentos especializados e experiência
Iniciativa e autonomia
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

de trabalho por vezes
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Museus

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável; e) Nas áreas de direção e responsabilidade pelas atividades desportivas,
pode assumir a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações ou a
responsabilidade pela orientação e condução do exercício das atividades desportivas que decorrem nas instalações.

Principais tarefas desenvolvidas: Tratamento da coleção de objetos e documentos que integram os museus
municipais; potenciar a divulgação dos museus e das coleções junto ao público; assegurar serviços educativos
direcionados para diferentes tipos de público; assegurar o bom serviço de atendimento do público e utentes dos

museus;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Corresponder às sugestões do público e utentes dos
museus; falta de recursos para desenvolver serviços educativos regulares e eficazes;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boas/razoáveis;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; materiais diversos para oficinas de serviços educativos;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;
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I Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Património Cultural

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Coordenação de atividades de animação cultural; coordenação de recursos humanos
para desenvolvimento das atividades, na produção e acompanhamento; coordenação da agenda de eventos do
município, nos diversos suportes existentes; articulação dos projetos e apoios ao associativismo cultural;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Dificuldade de comunicação com algumas entidades
externas de programação cultural; Falta de recursos humanos em horários extraordinários;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividadesjtarefas são realizadas normalmente ao ar livre;

Condições de trabalho: Razoáveis;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante.
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PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Planeamento e organização
Inovação e qualidade
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Comunicação
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Planeamento

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Elaboração de planos municipais de ordenamento do território; elaboração de
estudos sectoriais relativos ao desenvolvimento socioeconómico e ordenamento do território; acompanhamento de
instrumentos de gestão territorial de ordem superior; implementação de sistemas de informação geográfica de
suporte à caracterização do território municipal; elaboração do relatório do estado do ordenamento do território;
elaboração de regulamentos no âmbito dos PMOT's;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Forte interligação com entidades externas diversas;
dificuldade de gestão dos prazos dos processos de elaboração dos PMOT;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho:

Equipamentos de trabalho específicos: Computador e software específico;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante;
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PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Psicologia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Atendimento ao público / encaminhamento interno e externo;
apoio/aconselhamento psicológico; treino de competências (pessoais, profissionais, familiares); articulação com
serviços locais de saúde; acompanhamento/monitorização de programas e medidas autárquicas;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de reconhecimento pela importância das atividades
imateriais; dificuldade de articulação com os serviços locais de internamento; dificuldade em garantir privacidade no
acesso e marcação de apoio/aconselhamento psicológico a trabalhadores internos da autarquia;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Desconforto térmico e acústico do local de trabalho; dificuldades de acessibilidade para todos
ao gabinete de apoio psico-social; extrema exiguidade dos gabinetes de apoio;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; salas de atendimento com privacidade; viatura; computador
portátil; máquina fotográfica; telemóvel; gps;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;
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Volume de trabalho: Constante;

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S) DETRABALHO

Orientação para o serviço público
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Serviço Social

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetes, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Atendimento ao público / encaminhamento interno e externo; avaliação de
condições socioeconómicos de famílias; elaboração de pareceres técnicos; visitas domiciliarias; articulação com
serviços de apoio social da comunidade (públicos e privados); acompanhamento/monitorização de programas e
medidas autárquicas;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de recursos institucionais na área da habitação
social; inexistência de regulamento municipal para atribuição de habitação social; inexistência de estratégia global para
a gestão de habitação social e construção clandestina;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Desconforto térmico e acústico do local de trabalho; dificuldades de acessibilidade para todos
aos gabinetes de apoio; extrema exiguidade dos gabinetes de apoio;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; salas de atendimento com privacidade; viatura; computador
portátil; máquina fotográfica; telemóvel; gps;
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Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante;

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para o serviço público
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Sociologia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Diagnóstico, planeamento e gestão educativa; promover estudos e tratamento de
dados de suporte à iniciativa municipal no âmbito da educação, formação e juventude; manter atualizados estudos de
caracterização da rede escolar, oferta educativa e ação social escolar; monitorizar a carta educativa; dinamizar o
conselho municipal de educação; gerir o projeto educativo municipal; assegurar as condições de funcionamento dos
espaços educativos; promover o envolvimento dos vários parceiros educativos na ação educativa municipal (ação
social, extra-escolar, formativa, tempos livres escolares); coordenar, acompanhar, dinamizar as atividades pedagógicas
promovidas pelo município; gerir a componente de apoio à família; gerir a ação social escolar e apoio à família;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Equipamentos informáticos obsoletos; dificuldade de
obtenção de alguns dados;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Trabalho em open space, com muitos trabalhadores no mesmo espaço, o que prejudica a
concentração; desconforto térmico e falta de arejamento no local de trabalho;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Orientação para resultados
Planeamento e Organização
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal

Volume de trabalho: Constante;

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Área de Atividade: Solicitadoria

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade, e com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado: a) Exerce funções
consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; b) Elabora, autonomamente, ou em grupo, pareceres e
projetos, com diversos graus de complexidade, e executa outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais, e operativas dos órgãos e serviços; c) Representa o órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade e toma opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores; d) Nas
áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos
ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Colaboração com os serviços emissores de certidões de dívida; elaboração e
conferência de listagens de certidões; verificação da conformidade legal das certidões de dívida; citação de
executados; pesquisa de informação na internet; elaboração de pedidos escritos de informação a entidades públicas;
instrução e controlo de processos para pagamento faseado; acompanhamento de processos de penhoras de
vencimento, de saldo bancário e de subsídios e pensões; elaboração de minutas de resposta a reclamações e
oposições; elaboração de informações técnicas e de propostas de decisão; elaboração de relatórios periódicos;
atendimento telefónico, presencial e por correio eletrónico executados; registos de correspondência; processamento
de pagamentos e emissão de guias de recebimento; abertura e preenchimento de fichas de atividade OBM's; instrução
de processos de contra ordenação; elaboração de relatórios de decisão em processos de contraordenação;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas:

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conhecimentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades

Volume de trabalho: Maior volume de trabalho no verão (acréscimo de pedidos relacionados com eventos);

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTQ(S)DETRABALHO



••••• ••••
•••• ••••••••

Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Coordenador Técnico

Área de Atividade: Administrativa, Contabilidade, Cemitérios e Tesouraria

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Supervisiona registos contabilísticos relacionados com pagamentos, recebimentos e
outras operações; garantir a boa organização administrativa; lançamentos em OSM's; despacho de processos em
OWNET; coordenação do trabalho no seu setor, sendo responsável pela elaboração de escalas de serviço e férias;
requisição de material; registo em livros e aplicações informáticas;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Podem verificar-se as seguintes dificuldades:
Especificidade da aplicação da contabilidade pública; inúmera legislação autárquica; Falta de pessoal, que por vezes
obriga à realização de tarefas imputáveis aos assistentes operacionais; falta de formação específica; Meios
informáticos obsoletos ou inexistentes;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado.

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas, podendo verificar-se, em alguns casos, algum
desconforto térmico;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DE TRABALHO

Conhecimentos e experiência
Coordenação
Iniciativa e autonomia
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Análise da informação e sentido crítico
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Administrativa

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Garante a normal tramitação dos procedimentos e a sua conformidade com o regime
jurídico aplicável; mantém organizados os processos e os documentos que os integram; presta informações de carácter
meramente administrativa; monitoriza e promove medidas corretivas face às irregularidades detetadas; processa
dados e promove as correções necessárias; minuta atos administrativos; procede à notificação de decisões e
deliberações; promove o registo da documentação interna e externa (recebe, classifica, digitaliza e distribuir toda a
correspondência); divulga e arquiva ordens e diretivas internas, bem como regulamentos municipais; assegura os
procedimentos de recenseamento militar e divulga informações relativas ao exército; organiza todos os procedimentos
eleitorais e referendos; prepara a emissão de certificados de registos de cidadãos da União Europeia; acompanha as
comunicações telefónicas, a manutenção do edifício sede e o pessoal afeto à limpeza e à segurança; recebe e instrui
todos os processos do RAAMl, mantendo a base de dados atualizada; emite RQl's para publicação de avisos, editais e
regulamentos nos jornais e diário da república; encadernações e fotocópias; redação de ofícios; abertura de processos
de contraordenação; emite guias de recebimento; efetua controlo de pagamentos; remete guias aos instrutores de
processos de contraordenação; presta informação sobre pagamentos; mandatos de notificação; atendimento interno e
externo em ambinete de front ofice e back ofice; abre e preenche fichas de atividade (OBM's); efetua a gestão dos
bens móveis do Município (aquisição, alienação, doação, transferências, etc.); efetua a gestão de "armazém" dos bens
móveis excedentários; calcula as amortizações; gere procedimentos no âmbito da contratação pública; gere a execução
de contratos de bens e serviços em vigor; participa nos inventários às existências; gere os procedimentos de
publicação do município;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Elevado número de dados a tratar num curto período de
tempo; necessidade permanente de organização de tarefas; problemas na obtenção atempada dos elementos
necessários; enorme número de informações incorretas, contraditórias, incompletas ou a ausência total de
informação; constantes interrupções na realização do trabalho; limitação das aplicações informáticas em uso; falta de
formação em áreas específicas; falta de implementação de sistema de gestão documental.

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado.

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas. Em alguns casos poderá verificar-se: Algum desconforto
térmico; trabalho em open space, que prejudica os níveis de concentração, verificando-se por vezes elevado número
de trabalhadores por sala; iluminação insuficiente;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telefone; impressoras; porta-paletes;

http://www.cm-Ieiria.pt
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Volume de trabalho: Constante.

Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

I Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Animação Cultural

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Apoio administrativo nas áreas de animação cultural; contratação de serviços;
comunicação interna e externa; contabilidade analítica; regulamento de auxílios e expediente; apoio na produção e
acompanhamento de eventos culturais nos diversos espaços usados para o efeito pelo Município;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Serviço em horário extraordinário e durante horário
prolongado; articulação das exigências de entidades externas com as condicionantes dos procedimentos de
administração pública;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Razoáveis / Boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; material de apoio técnico aos eventos;

Relacionamento interpessoal
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DE TRABALHO

Orientação para o serviço público
Organização e método de trabalho
Trabalho de equipa e cooperação
Comunicação

Iniciativa e autonomia
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Arquivo

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Gestão corrente do serviço de arquivo administrativo; atendimento ao público
interno e externo; auxílio do público na busca de informação; fornecimento de fotocópias e certidões; avaliação,
incorporação e eliminação de documentação; registo de movimentação de processos e outra documentação
administrativa; abertura e preenchimento de fichas de atividade (OBM);

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Organização e métodos de trabalho; gestão do tempo;
domínio do português escrito; domínio das tecnologias da informação;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Condições de boa iluminação e arejamento; fracas condições de temperatura, espaço pouco
dimensionado para o número de trabalhadores;

Equipamentos de trabalho específicos: Equipamentos informáticos e de reprografia;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Realização e orientação para resultados
Orientação para o serviço público
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Comunicação
Responsabilidade e compromisso com o serviço
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Biblioteca e documentação

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Tratamento técnico da coleção de monografias, periódicos e material de divulgação;
atendimento ao público; serviços educativos na área da promoção da leitura e incentivo ao conhecimento literário;
apoio em atividades para o público;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de meios e materiais para a realização de serviços
educativos; falta de espaço físico para acondicionar ofertas e aquisições de publicações;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Software de catalogação e tratamento técnico;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante.

Orientação para o serviço público
Organização e método de trabalho
Trabalho de equipa e cooperação
Comunicação
Relacionamento interpessoal
Iniciativa e autonomia

I PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Construção Civil

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Acompanhamento de obras públicas; informações sobre infraestruturas públicas;
informações sobre coletores pluviais e esgotos; apoio às juntas de freguesia, no âmbito de obras públicas; elaboração
de medições, orçamentos, caderno de encargos e peças desenhadas, no âmbito de obras públicas; caracterização de
arruamentos no âmbito da toponímia;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Sofware específico de desenho com muitas limitações;
poucas viaturas adstritas ao serviço; falta de algumas ferramentas técnicas;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Ferramentas informáticas; EPl's; ferramentas de medição;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Volume de trabalho: Maior volume no inverno.

Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Contabilidade

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Proceder aos registos contabilísticos relacionados com os pagamentos e
recebimentos; promover a boa organização administrativa;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Especificidades da contabilidade pública; inúmera
legislação autárquica;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado.

Condições de trabalho: Condições de trabalho boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante.
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Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Desenho

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Cadastro de processos - vistorização de parcelas de terreno em ambiente SIG;
desenho técnico - elaboração de peças desenhadas no âmbito dos planos municipais do ordenamento do território
(PDM e PP); edição e manutenção de bases de dados do SIG; Impressões gráficas; Informações para certidões de usos
e condicionantes;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Adaptação a novos programas informáticos (software CAD
eSIG);

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Observam as disposições legais em vigor;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador com software específico;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;
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Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

I Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Metrologia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Controlo metrológico legal de equipamentos, devendo possuir formação técnica
específica; preenchimento dos ensaios de verificação legalmente estabelecidos; elaboração de estatísticas mensais do
trabalho realizado; cobrança de receitas dos trabalhos realizados; manutenção e manuseamento dos meios de
referência disponíveis para efetuar o controlo metrológico; condução de viatura; elaboração de vários registos
administrativos (OBM, OWNET, POCAl); emissão de documento comprovativo do controlo metrológico;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Excesso de tarefas administrativas (registos);

Local de trabalho: Concelho de leiria - Desloca-se frequentemente aos concelhos da Batalha e Marinha Grande, onde
o Serviço Municipal de Metrologia de leiria intervém; As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Variáveis, em função dos locais visitados; frequentemente encontra condições adversas, como
trabalho em altura, sendo difícil manusear os meios necessários à realização dos trabalhos;

Equipamentos de trabalho específicos: Pesos padrão; balanças de precisão; calibres; cronómetros;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para o serviço público
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Iniciativa e autonomia
Otimização de Recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Técnico

Categoria: Assistente Técnico

Área de Atividade: Topografia

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: Presta o apoio administrativo necessário à prossecução das competências
previstas na estrutura nuclear ou flexível da Câmara Municipal de Leiria para a correspondente (sub)unidade orgânica,
em função da sua área de atividade, e com grau médio de complexidade: a) Exerce funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Levantamentos topográficos; implantação de obras; levantamentos cadastrais;
verificação e fiscalização de obras particulares; cálculo de áreas; nivelamentos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de equipamentos específicos (ex.: equipamentos de
GPS); computador lento;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador com software específico; recetor GNSS;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO
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Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

ICategoria: Encarregado Geral Operacional

Área de Atividade: Manutenção e Conservação de Parques e Espaços Verdes e Manutenção e Conservação Viária e
de Edifícios

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área: a) exerce funções de
chefia do pessoal da carreira de assistente operacional; b) Coordena, em geral, todas as tarefas realizadas pelo pessoal
afeto ao(s) sector(es) de atividade sob sua supervisão; c) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode

eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Planeamento de trabalhos, definindo prioridades e coordenando a sua execução.

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Escassezde recursos humanos e materiais.

Local de trabalho: Concelho de leiria - Atividades normalmente realizadas ao ar livre.

Condições de trabalho: Exposição aos fatores naturais (atmosféricos).

Equipamentos de trabalho específicos: EPl's.

Relações de trabalho mais frequentes: Internos (colaboradores do órgão ou serviço).

Volume de trabalho: Constante.

I PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Realização e orientação para resultados
Coordenação
Otimização de recursos
Orientação para a segurança ~.
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Organização e métodos de trabalho
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Perfil de Competências
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Encarregado Operacional

Área de Atividade: Manutenção e Conservação Viária, Manutenção e Conservação de Parques e Espaços Verdes,
Manutenção e Conservação de Edifícios e Mercados e Feiras

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área: a) Exerce funções de
coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de atividade, por cujos resultados é responsável; b)
Realiza tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob a sua coordenação;
c) Substituir o encarregado-geral nas suas ausências e impedimentos; d) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança,
pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles
responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Planeamento de trabalhos, definindo prioridades e coordenando a sua execução;
Coordenação de equipas de trabalho.

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Escassezde recursos humanos e materiais.

local de trabalho: Concelho de leiria - Atividades normalmente realizadas ao ar livre.

Condições de trabalho: Exposição aos fatores naturais (atmosféricos); Más condições infraestruturais no Mercado
Municipal de leiria.

Equipamentos de trabalho específicos: EPl's.

Relações de trabalho mais frequentes: Internos (colaboradores do órgão ou serviço).

Volume de trabalho: Constante / Em alguns casos poderá haver maior concentração no verão.

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO ~.
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Apoio Administrativo

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Atendimento ao público; cobranças; tratamento de dados; apoio administrativo no
desenvolvimento dos programas de atividades (viver ativo);

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Exíguos recursos informáticos/formação;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas podem ser realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Desconforto térmico;

Equipamentos de trabalho específicos:

Relações de trabalho mais frequentes: Externos.

Realização e orientação para resultados
Orientação para serviço público
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Adaptação e melhoria contínua
Responsabilidade e compromisso com o serviço

Volume de trabalho: Constante.

, PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Apoio Geral

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção das condições de higiene e salubridade de espaços; Apoio a atividades
e eventos (Ex. montagem e desmontagem de equipamentos); Manutenção de espaços, incluindo vias municipais e
espaços verdes; Controlo de entradas e saídas; Cobranças; Registo de processos; Movimentação e consultas de
processos no sistema informático; Apoio aos técnicos; Condição de viaturas; Digitalização e fotocópia de documentos;
Registos em OBM; Gestão de processos de contratação pública; Gestão da execução de contratos de bens e serviços;
Inventário; Rececionar bens e proceder ao seu armazenamento; Proceder à entrega de bens em stock;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Limitação das aplicações informáticas; Falta de formação
em áreas específicas; Escassezde recursos humanos; Falta de equipamentos e materiais;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas podem ser realizadas em espaço fechado ou ao ar livre.

Condições de trabalho: Em alguns casos poderá verificar-se: Iluminação natural e arejamento insuficientes; Elevada
exposição aos fatores atmosféricos; Falta de condições nos armazéns; Más condições de higiene e segurança no
trabalho.

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; Telefone; Porta Paletes; Carrinhos para transporte de caixas;
Ferramentas agrícolas e de limpeza; EPl"s;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTQ(S)DETRABALHO

Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
Orientação para a segurança
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Condutor de Máquinas Pesadas, Veículos Especiais e Viaturas Ligeiras

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Condução da viatura/máquina que lhe for distribuída, que deverá manter em bom
estado, devendo manter a sua operacionalidade em boas condições de segurança e higiene;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Idade dos veículos e seu estado de conservação;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre, e frequentemente para fora do
local de trabalho;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Veículos da CMl;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante .

. PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Auxiliar de Ação Educativa

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Participar com os docentes no acompanhamento das crianças; providenciar a
limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações; prestar tarefas de atendimento e encaminhamento
dos utilizadores; executar tarefas em matéria de ação social escolar; cooperar nas atividades que visem a segurança e
saúde; efetuar, no interior e exterior do jardim de infância, tarefas indispensáveis ao bom funcionamento da
organização;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de recursos humanos para fazer face ao número de
crianças por jardim de infância; pontualmente verificam-se alguns problemas de comunicação institucional, em virtude
das mesmas serem trabalhadoras do Município de leiria e estarem sob a gestão dos agrupamentos de escolas;

local de trabalho: Concelho de leiria - Esporadicamente desloca-se para fora do local de trabalho, acompanhando as
crianças em visitas. As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Em geral boas; verifica-se elevada exposição ao ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Material de higiene e limpeza; material didático e de apoio geral ao ensino;

• Largo da República, 2414·006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500. N.2 Verde: 800 202 791 •Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

Relações de trabalho mais frequentes: Internos e externos;

Volume de trabalho: Constante - no decorrer do ano letivo;

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTQ(S) DE TRABALHO

Orientação para o serviço público
Conhecimento e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

I Área de Atividade: Asfaltador

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Limpeza, reparação e conservação de vias municipais, incluindo espalhamento de
rega de colagem;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Pá, enxada, forquilha, roçador, aparador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança

d Pí
~l ~;
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Calceteiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de lei ria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção/reparação/conservação de passeios;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Picadeira, pá, forquilha, placa vibradora;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 50S 181 266 •
• Telef.: 244 839 SOO. N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-Ielria.pt • email: cmlelna@cm-Ielrla.pt •

http://www.cm-Ielria.pt
mailto:cmlelna@cm-Ielrla.pt


Perfil de Competências

.I... . ..-
••••••••

. "

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Canalizador

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção, reparação e conservação de redes de água e águas residuais
domésticas; Manutenção dos sistemas de rega; Apoio a eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Ferramentas específicas para o desempenho das funções de canalizador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança

Volume de trabalho: Constante.

PERFIL DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S) DE TRABALHO

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244839500 • N.º Verde: 800202791 • Sítio: www.cm-Ieiria.pt • email: cmleiria@cm-Ieiria.pt •

http://www.cm-Ieiria.pt
mailto:cmleiria@cm-Ieiria.pt


Perfil de Competências

. .... ...-
•••• ••••••••

n'

Posto(s) de Trabalho

I

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Cantoneiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Limpeza, reparação e conservação de vias municipais;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Pá, enxada, forquilha, roçador, aparador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Carpinteiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Reparação, manutenção e conservação dos edifícios pertencentes ao Município;
Fabrico de mobiliário; Apoio aos eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos e ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Máquinas existentes na carpintaria;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Volume de trabalho: Constante.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Coveiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Inumação e exumação de cadáveres; Transladação de ossadas; Inumação em
gavetas; Pintura dos muros do cemitério; Arranjo de espaços verdes; Higienização dos sanitários públicos do cemitério;

Principais dificuldades no exercício das atividades / tarefas: Falta de meios mecânicos para abrir os covais, tornando
esta numa tarefa' difícil; Falta de condições condignas para a higiene pessoal/falta de balneários, colocam em causa o
bem estar daqueles trabalhadores;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Enxada e pá;

Orientação para o serviço público
Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
Orientação para a segurança

Relações de trabalho mais frequentes: Externas (munícipes).

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Eletricista

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Reparação, manutenção e conservação dos edifícios pertencentes ao Município,
incluindo pequenas instalações elétricas; Manutenção de parquímetros e semáforos; Apoio aos eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos e ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Ferramentas específicas inerentes aos trabalhos;

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 50S 181 266 •
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Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Jardineiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Limpeza, reparação, manutenção e conservação dos espaços verdes públicos; Apoio
aos eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Máquina corta relva, aparador, soprador, motosserra;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.
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PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Motorista de Transportes Coletivos

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Condução da viatura que lhe for distribuída, que deverá manter em bom estado,
devendo manter a sua operacionalidade em boas condições de segurança e higiene;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Idade dos veículos e seu estado de conservação;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre, e frequentemente para fora do
local de trabalho;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos e ao ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Veículos da CMl;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Volume de trabalho: Constante.
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Orientação para o serviço público
Conhecimentos e experiência
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Pedreiro

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção/reparação/e conservação de edifícios municipais, reparações em
passeios, pontes, muros e coletores pluviais;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Betoneira, gerador, pá, balde, talocha, colher;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante. ~-k
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Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

I Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Pintor

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção/reparação/e pintura de edifícios municipais e apoio a eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos;

Equipamentos de trabalho específicos: Lixa, rolos e trinchas;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

Volume de trabalho: Constante.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTQ(S)DETRABALHO
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

ICategoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Serralheiro Civil

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Manutenção/reparação/conservação de edifícios municipais e apoio a eventos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos e ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Máquina de soldar, guilhotina, furador;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Volume de trabalho: Constante.

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Área de Atividade: Tratorista

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, em função da sua área de atividade: a) Exerce
funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com
graus de complexidade variáveis; b) Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos
órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico/Responsabilidade pelos equipamentos sob a sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; c) Nas áreas de
tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou
documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Condução de trator, devendo manter a sua operacionalidade em boas condições de
segurança e higiene; Recolha de resíduos provenientes de zonas verdes e outros espaços públicos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de materiais e equipamentos;

Local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Elevada exposição aos fatores atmosféricos e ruído;

Equipamentos de trabalho específicos: Trator e máquina de cortar mato;

Relações de trabalho mais frequentes: Internos.
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Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Relacionamento interpessoal
Otimização de recursos
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Orientação para a segurança
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Especialista de Informática

Categoria: Especialista de Informática Grau 3 Nível 2, Grau 3 Nível 1, Grau 2 Nível 2, Grau 2 Nível 1, Grau 1 Nível 3,
Grau 1 Nível 2

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica, e com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado, exerce funções: a) Estudo de medidas de organização estrutural e
funcional dos serviços municipais, incluindo a conceção e aplicação nas áreas de gestão e arquitetura de sistemas de
informação e ou infraestruturas tecnológicas e ou engenharia de software; b) Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Instalação, parametrização e manutenção de servidores aplicacionais; gestão do
domínio e active directory; garantir a fiabilidade e disponibilidade dos sistemas de informação; atualização e
manutenção das aplicações informáticas de gestão autárquica; garantir a segurança dos sistemas de informação;
parametrizar utilizadores e respetivos níveis de segurança nas diversas aplicações; gestão do sítio web do município;
projeto, implementação e manutenção da rede de dados; garantir o pleno funcionamento dos telefones IP, do
Município;

Principais dificuldades no exercicro das atividades/tarefas: Garantir taxas de funcionamento da totalidade dos
sistemas, próximo dos 100%; execução de tarefas de manutenção em horário laboral; manter em funcionamento
servidores com um tempo de uso muito avançado e a caminho da obsolescência; garantir condições de trabalho
satisfatórias, aos utilizadores de algumas aplicações antigas e sem qualquer contrato de manutenção;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Nas instalações verifica-se iluminação insuficiente, desconforto térmico e acústico, existindo
por vezes maus cheiros;

Equipamentos de trabalho específicos: Computadores; servidores; impressoras; equipamentos de rede;
equipamentos telefónicos; k·
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Diariamente após as 17h 30m; no inicio e final de cada ano civil;

I

PERFil DECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Orientação para resultados
Análise da informação e sentido crítico
Conheci mentos especializados e experiência
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Relacionamento interpessoal
Tolerância à pressão e contrariedades
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, Posto(s) de Trabalho

Carreira: Técnico de Informática

Categoria: Técnico de Informática Grau 3 Nível 2, Grau 3 Nível 1, Grau 2 Nível 2, Grau 2 Nível 1, Grau 1 Nível 3, Grau 1
Nível 2, Grau 1 Nível 1

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica, com grau médio de complexidade atua, em
articulação com os restantes serviços municipais, sempre que tal se mostre indispensável à realização das suas tarefas,
incluindo nas áreas de infraestruturas tecnológicas e ou engenharia de software. Nas áreas de tesouraria e ou da
cobrança, pode eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por
eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Apoio aos trabalhadores do município, ao nível da micro informática; reparação de
hardware; criação de perfis e instalação de aplicações informáticas gerais e de gestão autárquica; montagem e
instalação de equipamentos de rede; parametrização de computadores em função dos utilizadores;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Impaciência e desconhecimento da complexidade de
algumas tarefas por parte dos restantes trabalhadores; antiguidade de alguns equipamentos em uso; constante
interrupção das ações por parte dos colegas; necessidade de efetuar tarefas com os "clientes internos" a trabalhar;
conjunto de instalações municipais com localizações muito distanciadas (ex: parque de campismo do pedrogão);

Local de trabalho: Concelho de Leiria - As atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado;

Condições de trabalho: Nas instalações verifica-se iluminação insuficiente, desconforto térmico e acústico, existindo
por vezes maus cheiros;

Equipamentos de trabalho específicos: Computadores; servidores; impressoras; equipamentos de rede;
equipamentos telefónicos;
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Relações de trabalho mais frequentes: Internas;

Volume de trabalho: Constante.

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Realização e orientação para resultados
Conhecimentos e experiência
Organização e método de trabalho
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Fiscal Municipal

Categoria: Fiscal Municipal Especialista Principal, Especialista, Principal, l.ª Classe e 2.ª Classe

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica para o(a) correspondente unidade orgânica, e
com grau médio de complexidade: a) Fiscaliza e faz cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais
dispositivos legais relativos a áreas da ocupação da via pública, publicidade, obras particulares, aberturas e
funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente natural, deposição, remoção,
transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, públicos, domésticos e comerciais, preservação do
património e fiscalização preventiva do território; b) Presta informações sobre situações de facto com vista à instrução
de processos municipais em função da área de atuação; c) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode
eventualmente manusear ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles responsável.

Principais tarefas desenvolvidas: Fiscalização nas obras particulares, publicidade, ocupações da via pública com
espia nadas de estabelecimentos ou com estaleiros de obras, horários de funcionamento, viaturas abandonadas em
espaços públicos, despejos indevidos de águas residuais para a via pública ou linhas de águas, mobilização de solos
para plantação de árvores, gestão de combustíveis, cortes e aprumes de árvores, entrega de mandados de notificação
de todas as divisões do município, elaboração de autos de notícia, participações e embargos;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Redução do número de viaturas para serviço externo e
insuficiência de meios informáticos disponíveis;

local de trabalho: Concelho de leiria - As atividades/tarefas são realizadas ao ar livre;

Condições de trabalho: Condições de trabalho em geral boas;

Equipamentos de trabalho específicos: Computador; telemóvel; fita métrica;

Relações de trabalho mais frequentes: Externas;

Volume de trabalho: Constante.

Orientação para o serviço público
Conhecimentos e experiência
Comunicação
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades

PERFILDECOMPETÊNCIAS ASSOCIADAS AO(S) POSTO(S)DETRABALHO
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Posto(s) de Trabalho

Carreira: Bombeiro Municipal

Categoria: Chefe e Subchefe

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de leiria para a correspondente unidade orgânica: a) Combater os incêndios; b) Prestar socorro às
populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou
calamidades; c) Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas; d) Exercer atividades de socorro e transporte
de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; e) Fazer a proteção contra incêndios em edifícios
públicos, casas de espetáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as
normas em vigor, nomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos; f)
Colaborar em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem
cometidas; g) Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de proteção contra incêndios e outros sinistros;
h) Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da prevenção contra o risco de
incêndio e outros acidentes domésticos; i) Participar noutras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados e
se enquadrem nos seus fins específicos; j) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear
ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Área do planeamento, organização e coordenação; responsável pela logística e apoio
administrativo;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de formação e preparação para o desenvolvimento
das atividades referidas;

local de trabalho: Concelho de leiria - desloca-se frequentemente para fora do seu local de trabalho; as
atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Exposição a elevadas temperaturas; falta de arejamento, iluminação, exposição ao ruído,
vibração, movimentação de cargas, atmosferas contaminadas;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

~.

Equipamentos de trabalho específicos: EPl's;

Volume de trabalho: Constante.

PERFil DE COMPETÊNCIAS ASSOCIADASAO(S) POSTO(S)DETRABALHO

Conhecimentos e experiência
Coordenação
Comunicação

. • Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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Volume de trabalho: Constante. ~
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Perfil de Competências

Posto(s) de Trabalho

Carreira: Bombeiro Municipal

Categoria: Bombeiro Municipal 1.ª Classe, 2.ª Classe, 3.ª Classe e Recruta

Caracterização Genérica da Função

Atribuições/Competências/Atividades: No âmbito das competências previstas na estrutura nuclear ou flexível da
Câmara Municipal de Leiria para a correspondente unidade orgânica: a) Combater os incêndios; b) Prestar socorro às
populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes, catástrofes ou
calamidades; c) Prestar socorro a náufragos e fazer buscas subaquáticas; d) Exercer atividades de socorro e transporte
de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; e) Fazer a proteção contra incêndios em edifícios
públicos, casas de espetáculos e divertimento público e outros recintos, mediante solicitação e de acordo com as
normas em vigor, nomeadamente prestando serviço de vigilância durante a realização de eventos públicos; f)
Colaborar em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem
cometidas; g) Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de proteção contra incêndios e outros sinistros;
h) Exercer atividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios da prevenção contra o risco de
incêndio e outros acidentes domésticos; i) Participar noutras ações, para as quais estejam tecnicamente preparados e
se enquadrem nos seus fins específicos; j) Nas áreas de tesouraria e ou da cobrança, pode eventualmente manusear
ou ter à sua guarda valores, numerário, títulos ou documentos sendo por eles responsável;

Principais tarefas desenvolvidas: Ações de socorro à população (manobra tática e comando); combate a incêndios;
estabelecimento de equipamentos e meios de ação; salvamentos de pessoas e bens; restabelecimento das condições
de segurança; nível tático; estabelece estratégias de ação, de prioridades de socorro; comando; organização e gestão
do teatro de operações; responsabilização e coordenação das equipas; manutenção dos equipamentos e materiais;
formação e treino;

Principais dificuldades no exercício das atividades/tarefas: Falta de efetivos para completar as equipas; falta de
equipamentos para intervenção em situações específicas; horário de trabalho (turnos); falta de ações de formação e
EPl's;

Local de trabalho: Concelho de Leiria - desloca-se frequentemente para fora do seu local de trabalho; as
atividades/tarefas são realizadas em espaço fechado e ao ar livre;

Condições de trabalho: Exposição a elevadas temperaturas; falta de arejamento, iluminação, exposição ao ruído,
vibração, movimentação de cargas, atmosferas contaminadas;

Equipamentos de trabalho específicos: EPl's;

Relações de trabalho mais frequentes: Internas e externas;

Conhecimentos e experiência
Trabalho de equipa e cooperação
Comunicação
Relacionamento interpessoal
Responsabilidade e compromisso com o serviço
Tolerância à pressão e contrariedades
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