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MAPA DE PESSOAL 

(Artigo 29.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela 

Lei n.° 35/2014 de 20 de Junho) 

 
 
0 mapa de pessoal é elaborado nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 29° 

da Lei Geral de Trabalho em Funções Publicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de 

Junho) e prevê os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das 

actividades asseguradas por esta Junta de Freguesia. 

 

 
0 mapa de pessoal tem uma durabilidade de um ano, sendo aprovado 

conjuntamente com a proposta de Orçamento para o ano seguinte e 

permanecendo objecto de conhecimento publico mediante afixação no serviço ou 

inserido em página electrónica. 

 

 
A proposta de mapa de pessoal da Freguesia que se apresenta reflecte as 

necessidades que se perspectivam ao nível dos recursos humanos para o 

próximo ano, consequência do crescente número de transferências de 

competências e atribuições da freguesia e os níveis de eficiência, eficácia e 

qualidade que são exigidos no dia-a-dia aos trabalhadores em funções públicas 

ao serviço da Autarquia. 
 
 
Face ao disposto, e ao abrigo da alínea a) do n.° 2 do artigo 3° do Decreto-Lei 

n.° 209/2009, de 3 de Setembro, propõe-se o presente mapa de Pessoal para 

aprovação da Assembleia de Freguesia. 
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APROVADO 
O Mapa de Pessoal para o ano de 2021, foi 
aprovado por unanimidade na reunião da Junta 
de Freguesia de 19/11/2020, pelos membros do 
executivo que abaixo assinam. 

O Mapa de Pessoal para o ano de 2021, foi 
presente e aprovado por unanimidade/maioria da 
Assembleia de Freguesia na sua sessão ordinária 
de 28/11/2020, tendo sido assinado abaixo pelos 
membros da mesa. 
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Mapa de Pessoal da Freguesia de Vila Nova de Anços 

          

 Cargo/Carreira/Categoria/Conteúdo 
Funcional 

Área de 
Formação 

Postos de Trabalho 

 

Contrato por Tempo 

Indeterminado 
Contrato a Termo Obs. 

 

Ocupado 
A 

Ocupar 
Total Ocupados 

A 
Ocupar 

Total 
  

 

Assistente Operacional - serviços 

gerais e manutenção, Funções de natureza 
executiva, de carácter manual ou mecânico, 
enquadradas em directivas gerais bem 
definidas e com graus de complexidade 
variáveis. Execução de tarefas na área da 
limpeza e manutenção das vias e caminhos, 
de cemitérios, outros equipamentos e do 
mobiliário urbano da freguesia. Procede à 
manutenção de espaços verdes e à 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 
Efectua outros serviços de pequenas obras 
de manutenção e reparação de edifícios e 
equipamentos públicos. Executa tarefas 
indispensáveis ao bom funcionamento de 
edifícios públicos, nomeadamente as 
necessárias ao aquecimento dos mesmos. 
Executa condução de viaturas e manobra 
máquinas. 

 Escolaridade 

obrigatória 

exigida por lei 
(para os nascidos: Até 

31 de Dezembro de 

1966 - 4 anos de 

escolaridade; Entre 1 

de Janeiro de 1967 e 

31 de Dezembro de 

1980 - 6 anos de 

escolaridade; Entre 1 

de Janeiro de 1981 e 

31 de Dezembro de 

1994 - 9 anos de 

escolaridade; 

Posterior a 31 de 

Dezembro de 1994 - 

12 anos de 

escolaridade) 

 

1 1 2 0 0 0 

  

Total 
Geral     

1 1 2 0 0 0 
  


