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Atribuições, Competências, Actividades

C.T.T.I.

Área de Formação
Académicas e/ou
Profissional

C.T.T.C.
Carreira Actual Categoria Actual

A Extinguir Total
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Vagos
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0

3

1
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0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Cantoneiro - Executa continuamente os trabalhos de conservação de
pavimentos; assegura o ponto de escuamento das águas, tendo sempre
para esse fim de limpar valetas; desobstruir aquedutos e compor bermas;
remover do pavimento a lama e as imundiaces; conserva as obras de arte
limpas da terra, da vegetação ou de quaisquer outros corpos estranhos;
cuida da conservação e limpeza de marcos, balizas ou quaisquer outros
sinais colocados na via;leva para o local todas as ferramentas necessárias
ao serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não devendo
deixá-las abandonadas; nos pavimentos de macadame utiliza: ancinho
para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas, enxada rasa
grande e pequena, focinha, forquilha, gadanha, para corte de ervas, maço
de madeira, pá de valador de bico, picaretas de pá de bico, óculos para
britador, tesoura de podar, serrote de mão; nos pavimentos de betuminoso
usa: uma ou mais caldeiras, escova de palhetas de aço, maço de ferro
para betuminoso, marreta de escacilhar, regador para emulsão, pá
rectangular, picadeira de dois bicos, óculos de vidro para espalhador de
betume, colher de alcatrão e fole para limpeza de pavimentos. Saber
trabalhar com uma roçadora, uma motoserra. Conservação dos jardins,
cortando relva, podando árvores e arbustos, regando e adubando os
mesmos.

Escolaridade
Obrigatória

Assistente
Assistente
Operacional Operacional

Assistente Técnico Administrativo - Desenvolve funções, que se
enquadram em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de expediente,
arquivo, secretaria, contabilidade-processamento, pessoal e
aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o funcionamento
dos orgãos incumbidos da prestação de bens e serviços; executa
predominantemente as seguintes tarefas: asegura a transmissão de
comunicação entre os vários orgãoes e ntre esses e os particulares,
através do registo, redacção, classificação e arquivo de expediente e
outras formas de comunicação; assegura trabalhos de processamento de
texto; trata informação, recolhendo e efectuando tratamentos estatisticos
elementares e elaborando mapas, quando ou utilizando qualquer outra
forma de transmissão eficaz de dados existentes: recolhe, examina,
confere e procede à escrituração de dados relativos às transacções
financeiras e contabilisticas, podendo assegurar a movimentação de fundo
de maneio; recolhe, examina e confere elementos constantes dos
processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua
correcção e andamento, através de oficios, informações ou notas, em
conformidade com a legislação existente; organiza, calcula e desenvolve
os processos relativos à situação do pessoal e à aquisição e ou
manutenção de material, equipamento, instalações ou serviços; participa,
quando for o caso disso, em operações de lançamento.

Escolaridade
Obrigatória

Carta de
condução de
Ligeiros

Assistente
Técnico

Assistente
Técnico

Tratorista - Executa trabalhos de conservação de pavimentos; assegura
o ponto de escuamento das águas, tendo sempre para esse fim de limpar
valetas; desobstruir aquedutos e compor bermas, remover do pavimento a
lama e as imundiaces; conserva as obras de arte limpas da terra, da
vegetação ou de quaisquer outros corpos estranhos; cuida da
conservação e limpeza de marcos, balizas ou quaisquer outros sinais
colocados na via;leva para o local todas as ferramentas necessárias ao
serviço, consoante o tipo de pavimento em que trabalha, não devendo
deixá-las abandonadas; nos pavimentos de macadame utiliza: ancinho
para brita, carrinho de mão metálico, cérceas para valetas, enxada rasa
grande e pequena, focinha, forquilha, gadanha, para corte de ervas, maço
de madeira, picaretas de pá de bico, óculos para britador, tesoura de
podar, serrote de mão; nos pavimentos de betuminoso usa: uma ou mais
caldeiras, escova de palhetas de aço, maço de ferro para betuminoso,
marreta de escacilhar, regador para emulsão, pá rectangular, picadeira
de dois bicos, óculos de vidro para espalhador de betume, colher de
alcatrão e fole para limpeza de pavimentos. Saber trabalhar com uma
roçadora, uma motoserra. Conservação dos jardins, cortando relva,
podando árvores e arbustos, regando e adubando os mesmos. além do
especificado, deverá conduzir e manobrar tratores com ou sem atrelado e
ou máquinas agrícolas motorizadas, operando normalmente numa área
restrita; recebe diáriamente ordens sobre o serviço específico a
desempenhar, que predominantemente compreende o transporte de
materiais de obras em curso, podendo, em alguns casos, executar outro
tipo de tarefas especificas, nomeadamente quando se trata de máquinas
de máquinas agrícolas, tais como lavrar gradar, semear ceifar, debulhar, e
aplicar tratamento fitossanitários, verifica, limpa afina e lubrifica o
equipamento, tendo em vista a sua conservação e manutenção; abastece
de combustivel as viaturas possuindo para tal um livro de requisições, cujo
original preenche e entrega nos postos de abastecimento; procede a
pequenas reparações, providenciando em caso de avarias maiores, o
arranjo que conduz neste caso bem como em situações de eventuais
acidentes, participa ao sector de transportes o boletim diário de viatura,
mencionando o tipo de serviço, quilómetros efectuados e combustivel
introduzido
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Obrigatória

Carta de
condução
categoria C e
Licença de
condução de
veículos
agricolas

1

0

0

1

0

0

0

0

Assistente
Assistente
Operacional Operacional

O Orgão Executivo:

O Orgão Deliberativo

27 de Novembro de 2015

29 de Dezembro de 2015
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