
 

 

 

 

 

 

 

Os mapas de pessoal representam e incorporam a previsão do pessoal que se estima ser necessário 

naquele ano para a prossecução das atribuições e atividades de cada serviço, enunciando os postos de trabalho 

que são previsivelmente necessários para esse efeito, os quais devem ser referenciados em função dos objetivos 

a alcançar através de cada um dos mesmos, perfil e competências necessárias à sua execução, do cargo ou 

categoria que lhe correspondam e ainda habilitações necessárias para o seu desempenho. 

Considerando que: 

I) O mapa de pessoal da em vigor na Viseu Novo SRU foi aprovado já em 2018; 

II) Verifica-se algum desajustamento perante as necessidades atuais da sociedade, designadamente 

porque:  

a) alguns dos postos de trabalho à época providos foram, entretanto, extintos, em decorrência da saída 

dos trabalhadores a eles afetos, sem que se tenha sentido necessidade de colmatar essas lacunas, 

b) enquanto alguns dos postos propostos não chegaram a ser preenchidos, o que, em alguns casos, 

evidencia a sua desnecessidade; 

III) Existem trabalhadores dos quadros atuais que exercem, de facto, funções atinentes a categorias 

profissionais de grau e complexidade superior, o que denota a necessidade de preencher essa omissão; 

IV) Os desafios que se colocam num futuro próximo a esta sociedade impõem que esta seja dotada dos 

meios humanos capacitados para prosseguir o escopo social e as finalidades de interesse público que lhe estão 

atribuídas;  

 

Propôs-se assim a seguinte alteração ao quadro de pessoal da Viseu Novo: 



Mapa de Pessoal (2021) 

 

Atribuição/Competências/ Atividades 

Cargo/Carre

ira/Categori

a 

Área de Formação Académica 

e/ou Profissional 

Nº de Postos de Trabalho Total 

 

Total  

Total  

Providos  Propostos  

Tempo 

Indeterminado 

Termo Resolutivo Tempo 

Indeter

minado 

Termo Resolutivo Comissão Providos Propostos Geral 

Certo  Incerto Certo Incerto Serviço 

Estuda, organiza, dirige e coordena, nos limites dos poderes de que 

está investido, as atividades da empresa, ou de vários 

departamentos. Exerce funções como: colaborar na determinação 

da política da empresa; planeia a utilização da mão de obra, 

equipamento, materiais, instalações e capitais; orienta, dirige e 

fiscaliza a atividade da empresa segundo os planos estabelecidos, 

a política adotada e as normas e os regulamentos prescritos; cria e 

mantém uma estrutura que permite gerir a empresa der forma 

eficaz; colabora na fixação da política financeira e exerce a 

verificação dos custos;  

Técnico 

Superior 

Chefe de serviços 

      

 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

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 

Engenharia Civil 1    1   1 1 2 

Arquitetura 2    2   2 2 4 

Economia 1       1 0 1 

Contabilidade e 

Administração 
   1   

  1 
1 

Comunicação Social 1       1 0 1 

Arqueologia     1    1 1 

Marketing 1  1     2 0 2 

Sub -Total  6  1 1 4   7 5 13 

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 

Administrativo 1       1  1 

Desenhador     1   0 1 1 

Construção Civil     1    1 1 

Sub -Total  1    2   1 2 3 


