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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

Assessorar o executivo em permanência, na preparação da sua atuação técnica, política e administrativa;

organizar a agenda e as audiências públicas e o atendimento da população, visando a resolução dos seus

problemas e a satisfação dos seus anseios; prestar assessoria nas áreas das relações públicas e

comunicação; exercer outras funções que lhe sejam cometidas por despacho. 

Técnico Superior 1 Ciências da Comunicação 827

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Gabinete de Apoio à Presidência, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 1 1b) 846b) b)

2 0 0 0

Assessorar o executivo em permanência, na preparação da sua atuação técnica, política e administrativa;

organizar a agenda e as audiências públicas e o atendimento da população, visando a resolução dos seus

problemas e a satisfação dos seus anseios; prestar assessoria nas áreas das relações públicas e

comunicação; exercer outras funções que lhe sejam cometidas por despacho. 

Técnico Superior 5 3a); 1b)

Relações Públicas; 

Engenharia Geográfica; 

Comunicação Social

1140a); 

1096a);645a);885;868b)
a) b)

5 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas.

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade,

e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio

técnico e logístico adequado às ações a desenvolver em diferentes domínios ambientais.

Técnico Superior 3
Engenharia Civil; 

Engenharia Florestal
1 1 170; 1076;1161i) i)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço Municipal de

Proteção Civil e Florestas, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 927

4 1 1 0

Prestar assessoria na área das relações públicas, e da comunicação social; promover junto da população, a

imagem do município enquanto instituição ao serviço da comunidade; promover a informação dos

munícipes, sobre as posições e as atividades do município; estimular uma comunicação útil e eficiente

entre os munícipes e o município.

Técnico Superior 1 Design 1 Design 1 464

Monitorização diária da informação, audiovisual, leitura e recorte de jornais (clipping), e demais funções

relativas a matérias de comunicação social; exercer funções de natureza executiva, de aplicação de

métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de

complexidade, nas áreas inerentes ao Gabinete de Comunicação.

Assistente Técnico 3 1a) 747;514;883a) a)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços

Assistente Operacional 1 130

5 1 0 1Subtotal

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Gabinete de Apoio à Presidência

Subtotal

Gabinete de Apoio à Vereação

Subtotal

Serviço Municipal de Proteção Civil e Florestas

Subtotal

Gabinete de Comunicação

1
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções inerentes a formação superior na área de informática, compreendendo o desempenho de 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 Elaboração, autonomamente ou

em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades

de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas da Câmara

Municipal de Ovar.

Especialista de Informática Grau 1 

Nível 2 
1 1h) Coordenador 975h) h)

Exercer funções na área de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente instalação de componentes de

hardware e software; gerando e documentando configurações, mantendo atualizado o arquivo dos

manuais e zelando pelo cumprimento das normas de segurança, assegurando a manutenção de

equipamento e salvaguarda de informação, prestando o apoio necessário aos utilizadores.

Técnico de Informática Grau 3 

Nível 1
2 235;947

Exercer funções na área de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente instalação de componentes de

hardware e software; gerando e documentando configurações, mantendo atualizado o arquivo dos

manuais e zelando pelo cumprimento das normas de segurança, assegurando a manutenção de

equipamento e salvaguarda de informação, prestando o apoio necessário aos utilizadores.

Técnico de Informática Grau 2 

Nível 1
1 438

Exercer funções na área de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente instalação de componentes de

hardware e software; gerando e documentando configurações, mantendo atualizado o arquivo dos

manuais e zelando pelo cumprimento das normas de segurança, assegurando a manutenção de

equipamento e salvaguarda de informação, prestando o apoio necessário aos utilizadores.

Técnico de Grau 1 Nível 1 1 872

5 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Auditoria e Qualidade. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Auditoria

e Qualidade, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

0 0 0 0

Serviço TIC e Modernização Administrativa

Subtotal

Serviço de Auditoria e Qualidade 

Subtotal

2
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Biblioteca. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 1
História Moderna e  

Contemporânea
45

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Biblioteca, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a operações de

cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 11
22;369,434;439;495;497;5

07;627;652;713;1105b)
b)

12 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Juventude. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

0 0 0 0

Funções de direção e coordenação da Unidade Flexível Desenvolvimento Económico e

Empreendedorismo, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. 

Exercer as competências previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos

Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio 3.º Grau 1 Relações Internacionais 694 f)

1 0 0 0

Unidade Flexível de 3ºGrau Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo

Subtotal

Serviço de Biblioteca

Subtotal

Serviço de Juventude

Subtotal

3
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

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. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que

com enquadramento superior qualificado.

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica

enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Técnico Superior 2 Ciências Sociais 694;586

2 0 0 0

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. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que

com enquadramento superior qualificado.

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica

enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Técnico Superior 1
Planeamento Regional e 

Urbano
1 Economia 1 384

1 1 0 1

Execução de tarefas de inspeção e de controlo higiene-sanitárias. Emitir pareceres e guias nos termos da

legislação vigente. Colaborar na realização de recenseamento de animais, e na execução de inquéritos de

interesse pecuário e/ou económico. Prestar informações técnicas sobre matéria de sua competência.

Técnico Superior 1 Medicina Veterinária 1 Veterinária 1 8

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao Serviço de Veterinária, por cujos

resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a

executar pelo pessoal sob sua coordenação.

Encarregado Operacional 1 510

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Veterinária, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 1 1

2 2 0 2

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da unidade orgânica que dirige,

designadamente no âmbito da Divisão Recursos Humanos, da Divisão Financeira, dos Serviços Jurídico, de

Contraordenações e Fiscalização, e da Unidade Flexível de 3.º grau Administrativa e de Atendimento,

assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências previstas no Estatuto do

Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou

subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 1.º Grau 

Diretor de Departamento
1 Direito 791 f)

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.

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade

e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior

qualificado.

Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica

enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Técnico Superior 3

Administração Regional e 

Autárquica; Educação 

Social; Educação

857;1034;1035

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Departamento

Administrativo, Jurídico e Financeiro, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Secretariar o Diretor de departamento.

Coordenador Técnico 1 1033

5 0 0 0Subtotal

Serviço de Candidaturas

Subtotal

Serviço  de Empreendedorismo

Subtotal

Serviço  de Veterinária

Subtotal

Departamento Administrativo, Jurídico e Financeiro

4
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 
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Cedência de 
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Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço Jurídico. Realizar estudos e outros trabalhos de

natureza jurídica conducentes à definição e concretização das políticas do município; elaborar pareceres e

informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem como de normas e de regulamentos

internos; recolher, tratar e difundir legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao

serviço em que está integrado.

Técnico Superior 6 Direito 2 Direito 2
791;449; 987; 1092; 1141; 

1142;

6 2 0 2

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Contraordenções e Execução Fiscais, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Coordenador Técnico 1 470

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Contraordenações e Execução Fiscais, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 355

2 0 0 0

Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a

áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares, abertura 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, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do trabalho. Prestar

informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua

atuação específica. 

Fiscal 5 10;543;544;610;1004

5 0 0 0

Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço de Contratação Pública. Propor ações no domínio

financeiro, nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros.

Técnico Superior 2
Direito; Contabilidade e 

Gestão
1 Direito 1 792; 908;

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Contratação Pública, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Coordenador Técnico 2 505;920

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Contartação Pública, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 2 963; 1103

6 1 0 1

Serviço Jurídico

Subtotal

Serviço de Contraordenações e Execução Fiscais

Subtotal

Serviço de Fiscalização

Subtotal

Serviço de Contratação Pública

Subtotal

5
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Registo e Património. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 1 Direito 625

1 0 0 0

Funções de direção e coordenação da Unidade Flexível Administrativa e de Atendimento, assegurando a

qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências previstas no Estatuto do Pessoal

Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio 3.º Grau 1
Administração Regional e 

Autárquica
445 f)

1 0 0 0

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço

Administrativo, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Coordenador Técnico 1 1a) 151a) a)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Atendimento, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 8 2e)
205; 588;836;953;964;972; 

1158e);1159 e)
e)

9 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço Administrativo. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 2
Administração Regional e 

Autárquica
445;485

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço

Administrativo, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 5 1 Assistente Técnico 1 290;582;686;710;1098

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço

Administrativo, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Coordenador Técnico 1 207

8 1 0 1

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Arquivo, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Técnico 1 709

1 0 0 0Subtotal

Serviço de Registo e Património

Subtotal

Unidade Flexível 3.º Grau Administrativa e de Atendimento

Subtotal

Serviço de Atendimento

Subtotal

Serviço Administrativo 

Subtotal

Serviço de Arquivo

6
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão Financeira e dos

respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências

previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe

forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau – 

Chefe de Divisão
1 Contabilidade e Gestão 973 f)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes à Divisão FInanceira,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 452

2 0 0 0

Exercer com autonomia e responsabilidade funções de estudo, conceção e adaptação de métodos e

processos científico-técnicos, inerentes ao Serviço de Contabilidade. Propor ações no domínio financeiro,

nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros.

Técnico Superior 6 1 g)
Economia; Contabilidade; 

Matemática
4 Economia 2 2

733; 973; 1050; 1062; 

1075 g);1154
g)

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Contabilidade, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador técnico 2 931; 420

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Contabilidade, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 3 255;506;654

11 4 2 2

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Armazém

Municipal bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 1a 918a) a)

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Armazém Municipal, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade

pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 1 954

2 0 0 0

Divisão Financeira

Subtotal

Serviço de Contabilidade

Subtotal

Serviço de Armazém Municipal

Subtotal

7
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 
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Contrato de 

Trabalho por 
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Indeterminado
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Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas

com relativo grau de autonomia e responsabilidade. Coordenar os trabalhos da tesouraria, cabendo-lhe a

responsabilidade dos valores que lhe estão confiados, efetuando todo o movimento de liquidação de

despesas e cobrança de receitas. Proceder a operações de cobrança e pagamento de receitas efetuando

manuseamento de dinheiro inerentes ao desempenho de tesoureiro.

Coordenador Técnico 1 257

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Tesouraria bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a operações de

cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 1 965

2 0 0 0

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Recursos Humanos e

dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências

previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe

forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1

Gestão de Recursos 

Humanos
974 f)

1 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Recrutamento e Mobilidade.

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade,

e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 1
Gestão de Recursos 

Humanos
1 Recursos Humanos 1 974

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Recrutamento e Mobilidade, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Coordenador Técnico 1 1a) 258 a) a)

2 1 1 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Carreiras e Desenvolvimento do

Capital Humano. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus

de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação

comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 2
Gestão de Recursos 

Humanos
1015;1074

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Carreiras

e Desenvolvimento do Capital Humano, bem como assegurar a articulação com todas as unidades

orgânicas.

Coordenador Técnico 1 1a) 416 a) a)

Funções inerentes a formação superior na área de informática, compreendendo o desempenho de 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 Elaboração, autonomamente ou

em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades

de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas da Câmara

Municipal de Ovar.

Especialista de Informática Grau 2 

Nível 1 
1 1111

4 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho.

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade,

e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 1
Higiene e Segurança no 

Trabalho
1047

1 0 0 0

Serviço de Tesouraria

Subtotal

Divisão de Recursos Humanos

Subtotal

Serviço de Recrutamento e Mobilidade

Subtotal

Serviço de Carreiras e Desenvolvimento do Capital Humano

Subtotal

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho

Subtotal

8
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 
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Contrato de 
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Trabalho por 
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Cedência de 
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Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Ambiente e dos

respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências

previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe

forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 Engª. Ambiente 1036 f)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes á Divisão de Ambiente

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico

1 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente.

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade,

e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns,

instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio

técnico e logístico adequado às ações a desenvolver em diferentes domínios ambientais.

Técnico Superior 4

Administração Regional e 

Autárquica; Eng.ª 

Ambiente; Ciências do Mar; 

Ciências Agrárias

3

Eng.ª Florestal; Ciências 

Sociais Humanas; Educação 

Física

3 831;984;1044;1099a) a)

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente realizando as

atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e

diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade.

Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 191

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Resíduos

e Gestão do Ambiente bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.
Assistente Técnico 2 1b) 1 Assistente Técnico 1 585;660b) a) b)

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 16 10 10

546;758;815;822,1120;112

1;1122;1123;1124;1125;11

26;1129;1130;1131;1132;1

139

23 14 0 14

Divisão de Ambiente

Subtotal

Serviço de Resíduos e Gestão do Ambiente

Subtotal

9
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 
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profissional

Nº de postos 

de trabalho a 
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académica e/ou 
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trabalho a 
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Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Parques e Jardins. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio técnico e logístico

adequado às ações a desenvolver em diferentes domínios ambientais.

Técnico Superior 1 1a) 1 Arquitetura Paisagista 1 1101a) a)

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao Serviço de Parques e Jardins, por cujos 

resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a 

executar pelo pessoal sob sua coordenação. Substituição do encarregado geral nas suas ausências e 

impedimentos.

Encarregado Operacional 2 5;6

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Parques e Jardins, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade

pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 23

14;61;111;219;223;252;30

0;391;392;502;661;662;66

3;765;774;847;942;944;10

85;1100;1102;1133;1134

26 1 0 1

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Recursos Hídricos. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços. Criar propostas de planificação e garantia de apoio técnico e logístico

adequado às ações a desenvolver em diferentes domínios ambientais.

Técnico Superior 1 Engenharia Civil 960

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Recursos Hídricos, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1c) 922 c);

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Recursos

Hídricos bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 3c) 980; 959 c); 962 c); 955 c);

Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas

realizadas pelo pessoal afeto ao Serviço de Resíduos Hídricos sob sua supervisão.
Encarregado Geral Operacional 1 11

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao Serviço de Recursos Hídricos, por cujos

resultados é responsável. Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a

executar pelo pessoal sob sua coordenação. Substituição do encarregado geral nas suas ausências e

impedimentos.

Encarregado Operacional 3 2c)

23;95;403

934 c);919 c)

Serviço de Parques e Jardins

Subtotal

Serviço de Recursos Hídricos

10
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Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Recursos Hídricos, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade

pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.
Assistente Operacional 34 5c)

28;49;69;70;140;204;230;2

39;241;242;245;271;279;3

02;304;322;331;337;358;3

72;382;385;390;394;401;4

06;407;466;475;476;925;9

50;978;979;971 c); 948 c); 

926 c); 967 c); 937 c)

Fazer cumprir os regulamentos, posturas, editais e demais normas em vigor no âmbito da sua

competência de fiscalização da leitura de contadores de consumo; informar e verificar o fundamento de

reclamação dos consumidores; informar os serviços de factos anómalos; fazer relatórios das atividades

das suas áreas.

Fiscal 1 928

41 0 0 0 14

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Urbanismo e

Planeamento e dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as

competências previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e

as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau – 

Chefe de Divisão
1 Engenharia Civil 460 f)

1 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Operações Urbanísticas. Elaborar

projetos e pareceres de arquitetura/engenharia, conceber e realizar planos de obras, tais como edifícios,

estradas, sistemas de distribuição e escoamento de águas, organizar e superintender construções,

manutenções e reparações.

Técnico Superior 6

Engenharia Civil; 

Urbanismo; Arquitetura; 

Administração Regional e 

Autárquica

4  Eng. Civil 2 2 38;393;441;460;601;1019

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Operações Urbanísticas, realizando as atividades

de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 102

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Operações Urbanísticas, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 6 2 b) 1 Assistente Técnico 1
273;324;450b);584;628 

b);961
b)

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Operações Urbanísticas, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 1 40

14 5 2 3

Subtotal

Serviço de Operações Urbanísticas

Subtotal

Subtotal

Divisão de Urbanismo e Planeamento

11
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2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Planeamento. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 2
Planeamento Regional e 

Urbano
276;463

2 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço SIG. Elaboração, autonomamente ou

em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades

de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e

serviços.

Técnico Superior 2

Geografia; SIG; 

Planeamento Regional e 

Urbano

577;902

2 0 0 0

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Conservação e

Serviços Urbanos e dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido.

Exercer as competências previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos

Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 Engenharia Civil 611 f)

Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas

realizadas pelo pessoal afeto ao Serviço de Trânsito e Toponimia.
Encarregado Geral Operacional 1 31

2 0 0 0

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Trânsito e Toponímia, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 292

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Trânsito e Toponímia, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 2 299;349

4 0 0 0

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Conservação e Reabilitação do Espaço Público, bem como assegurar a articulação com todas as unidades

orgânicas.

Assistente Técnico 1 177

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Conservação e Reabilitação do Espaço Público, que podem comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 6 17

2carpinteiro;2mecanico;1elet

ricista;2trolha 

;2pedreiro,4auxiliar;2coveiro;

2calceteiro

17
759;945;1135;1136; 

1137;1138

Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a

áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares, abertura 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, segurança no trabalho e fiscalização preventiva do trabalho. Prestar

informações sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais nas áreas da sua

atuação específica. 

Fiscal 1 930

8 17 0 17

Serviço de Trânsito e Toponímia

Subtotal

Serviço de Conservação e Reabilitação do Espaço Público

Subtotal

Serviço de Planeamento

Subtotal

Serviço SIG

Subtotal

Divisão de Conservação e Serviços Urbanos

Subtotal

12
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Conservação, Gestão e Manutenção

de Equipamentos e Edifícios Municipais. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e

projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou

especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 4 2b)
Engenharia Civil; 

Engenharia Eletrótécnica
611;656b);1027;1031b) b)

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Conservação, Gestão e Manutenção de

Equipamentos e Edifícios Municipais, realizando as atividades de programação e organização do trabalho

do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza

técnica e administrativa de maior complexidade. Funções exercidas com relativo grau de autonomia e

responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 249

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Conservação, Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais, bem como assegurar a

articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 2 305;410

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao Serviço de Conservação, Gestão e

Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais, por cujos resultados é responsável. Realização das

tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua

coordenação. Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos.

Encarregado Operacional 4 218;281;422; 852

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Conservação, Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais,

que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua

correta utilização.

Assistente Operacional 31

12;90;107,114;163;212;23

1;246;247;269;346;404;40

5;643;644;659;664;844;84

5;882;909;932;943;952;96

9;970;981;982;1082;1084;

1087

42 0 0 0

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Projetos e Obras

Municipais e dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as

competências previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e

as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 Engenharia Civil 351 f)

1

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Obras Municipais. Elaborar projetos

e pareceres de arquitetura e de engenharia civil, conceber e realizar planos de obras, tais como edifícios,

estradas, sistemas de distribuição e escoamento de águas, organizar e superintender construções,

manutenções e reparações.

Técnico Superior 3 Engenharia Civil 272;351;985;

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Obras Municipais, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 115

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Obras

Municipais, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 2 1e) 1 Assistente Técnico 1 1097;1143 e) e)

6 1 0 1Subtotal

Serviço de Conservação, Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios Municipais

Subtotal

Divisão de Projetos e Obras Municipais

Subtotal

Serviço de Obras Municipais

13
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Projetos. Elaborar projetos e

pareceres de arquitetura e de engenharia civil, conceber e realizar planos de obras, tais como edifícios,

estradas, sistemas de distribuição e escoamento de águas, organizar e superintender construções,

manutenções e reparações.

Técnico Superior 7
Arquitetura; Engenharia 

Civil; Eng.ª Eletrotécnica
4 Eng.º Civil 4

400;600; 858;1144; 

1145;1156;1157

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Projetos, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 318

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Projetos,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 3 168;503;936

Funções inerentes a formação superior na área de informática, compreendendo o desempenho de 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 Elaboração, autonomamente ou

em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades

de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas da Câmara

Municipal de Ovar.

Técnico de Informática Grau 3 

Nível 1 
1 465

12 4 0 4

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Topografia, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 128

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Topografia, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 Topógrafo 1

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Topografia, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 1 117

2 1 0 1

Serviço de Projetos

Subtotal

Serviço de Topografia

Subtotal

14
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 
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Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Cultura e Desporto e

dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências

previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe

forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 1160

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento da Divisão de Cultura e Desporto, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade

pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização. Proceder a operações de cobrança e

pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Operacional 1 762

2 0 0 0

Funções inerentes ao Serviço de Património Histórico e Museus entre os quais elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 3 561;674;838

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Património Histórico e Museus, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Proceder a operações de cobrança e pagamento de receitas com manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 1 1093

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento ao Serviço de Património Histórico e Museus, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização. Proceder a operações

de cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Operacional 2 1b) 411; 565b) b)

6 0 0 0

Divisão de Cultura e Desporto

Subtotal

Serviço de Património Histórico e Museus

Subtotal

15
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria
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académica e/ou 

profissional
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Área de formação 
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Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Associativismo, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a operações

de cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 1 1104

1 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Desporto. Realização,

autonomamente ou em grupo, de atividades e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 9
Gestão de Desporto; 

Educação Física

1005;1007;1008;1009;101

0;1011;1012;1013;1040

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Desporto, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 195

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Desporto,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 472

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Desporto, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 7
20,431;447;581;583;921;9

40

18 0 0 0

Funções inerentes ao Serviço de Turismo entre os quais elaboração, autonomamente ou em grupo, de

pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral

ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 3 1a)
Turismo; Ciências do 

Ambiente
1048;1109;1113a) a)

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Assistente Técnico 1 1060

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável.Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Turismo, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização. 

Assistente Operacional

4 0 0 0

Funções inerentes ao ACRA entre os quais elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e

projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou

especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 1
História Moderna e  

Contemporânea
657

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço ACRA, bem

como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a operações de cobrança e

pagamento de receitas com manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 1 1 1 879

2 1 0 1

Funções de direção e coordenação da Unidade Flexível 3.º Grau Programação e Espetáculos, assegurando

a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências previstas no Estatuto do Pessoal

Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio 3.º Grau 1

0 1 0 0

Subtotal

Serviço de Turismo

Subtotal

ACRA

Subtotal

Unidade Flexível 3.º Grau Programação e Espetáculos

Subtotal

Serviço de Associativismo 

Subtotal

Serviço de Desporto

16
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 
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Indeterminado
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Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções inerentes ao Serviço da Acão Cultural e Espetáculos entre os quais elaboração, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos

órgãos e serviços.

Técnico Superior 4

História da Arte; Turismo; 

Hist. Moderna 

Contemporânea; Estudos 

Europeus; Contabilidade

1 Artes Visuais;Crítica de Arte 1 16; 550; 623; 910

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço da Ação Cultural e Espetáculos, realizando as

atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e

diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade.

Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 1a) 653a) a)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço da Acão

Cultural e Espetáculos, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas. Proceder a

operações de cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Técnico 3 624;823;1041;

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço da Acão Cultural e Espetáculos, que podem comportar esforço físico.

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização. Proceder a operações

de cobrança e pagamento de receitas efetuando manuseamento de dinheiro.

Assistente Operacional 3 1b) 173b);426;479 b)

11 1 0 1

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Assistente Técnico 1 183

1 0 0 0

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Educação e dos

respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as competências

previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e as que lhe

forem delegadas e/ou subdelegadas.

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 Ciências da Educação 648 f)

1 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Educação. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 5

Ciências da Educação; 

Administração Regional e 

Autárquica; História 

Moderna e 

Contemporânea; Animação 

Socieducativa; Ciências 

Educação

648;440;578;651;1032

Funções de chefia técnica e administrativa do Serviço de Educação, realizando as atividades de

programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas

superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. Funções

exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Coordenador Técnico 1 1a) 906a) a)

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Educação,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 2 1 Assistente Técnico 1 467;796

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas bem definidas

e com grau de complexidade variável. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao

funcionamento do Serviço de Educação, que podem comportar esforço físico. Responsabilidade pelos

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização.

Assistente Operacional 50 24 5 19

65;81;134;236;356;365;52

2;566;567;569;571;574;57

6;604;605;606;700;745;80

2;870;914;916;917;1001;1

083;1086;1088;1090;1091;
58 25 5 20

Funções de direção, coordenação e definição dos objetivos de atuação da Divisão de Desenvolvimento

Social e Saúde dos respetivos serviços, assegurando a qualidade técnica do trabalho produzido. Exercer as

competências previstas no Estatuto do Pessoal Dirigente, no Regulamento de Organização dos Serviços, e

as que lhe forem delegadas e/ou subdelegadas. 

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - 

Chefe de Divisão
1 Serviço Social 1038 f)

1 0 0 0

Serviço da Ação Cultural e Espetáculos

Subtotal

Subtotal

Serviço de Carnaval

Subtotal

Divisão de Educação

Subtotal

Serviço de Educação

Subtotal

Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde

17
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Unidade orgânica / centros de competência ou de produto / área de atividades Cargo/Categoria

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Nº de postos 

de trabalho a 

recrutar

Área de formação 

académica e/ou 

profissional

Contrato de 

trabalho a 

termo certo

Contrato de 

Trabalho por 

Tempo 

Indeterminado

Regime de 

Cedência de 

Interesse 

Público

Nº trab Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda Legenda

2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2020

Nº de postos de 

trabalho

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Desenvolvimento Social. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

Técnico Superior 4
Serviço Social; Sociologia; 

Psicologia Clínica
3

1 (Assistente Social); 1 

(Psicologia); 1 (Educação 

Social)

3 259;443;620;1059

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de

Desenvolvimento Social, bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 2 459;1115

6 3 0 3

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Saúde. Elaboração, autonomamente

ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos

órgãos e serviços.

Técnico Superior 1 Serviço Social 482

Exercer funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem

definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas inerentes ao Serviço de Saúde,

bem como assegurar a articulação com todas as unidades orgânicas.

Assistente Técnico 1 317

2 0 0 0

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e

processos de natureza técnica e ou científica, inerentes ao Serviço de Projeto. Elaboração,

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução

de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e

operativas dos órgãos e serviços.

0 0 0 0

TOTAL 88 11 76 14

a) Mobilidade Interna Intercarreiras; b) Mobilidade Interna na Carreira; c) Cedência de Interesse Público; e) Mobilidade Interna entre Organismos;  f) Comissão de Serviço; g) Comissão de Serviço noutra Entidade; h) Funções de Coordenador; i) - Contrato Trabalho a Termo Resolutivo Certo

Serviço de Desenvolvimento Social

Subtotal

Serviço de Saúde

Subtotal

Equipa de Projeto

Subtotal

408

18


