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MAPA DE PESSOAL 

 

Para cumprimento do disposto no n.º 4, do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

 foi aprovado o mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães para o ano letivo 2019/2020 

 

 

 

Alverca do Ribatejo, 01 de setembro de 2019 

 

 

A Diretora, 

Ana Cristina Nunes da Silva Pereira 
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CARGO/CARREIRA/CATEGORIA 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CONTEÚDO FUNCIONAL CONSTANTE DO ANEXO À LEI N.º 35/2014, DE 20 DE JUNHO 

TÉCNICO SUPERIOR 

 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. 

COORDENADOR TÉCNICO 

 Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é 
responsável. 

 Realização das 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. 

ASSISTENTE TÉCNICO 
 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. 

ENCARREGADO OPERACIONAL 

 Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade, 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. 

ASSISTENTE OPERACIONAL 

 Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis. 

 Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço 
físico. 

 Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
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CATEGORIA DAS CARREIRAS GERAIS GRAU DE COMPLEXIDADE FUNCIONAL HABILITAÇÕES EXIGIDAS 

ASSISTENTE OPERACIONAL GRAU 1 Escolaridade obrigatória, ainda que acrescida de formação profissional 

ENCARREGADO OPERACIONAL GRAU 1 Escolaridade obrigatória, ainda que acrescida de formação profissional 

ASSISTENTE TÉCNICO GRAU 2 12.º ano de escolaridade ou curso equiparado 

COORDENADOR TÉCNICO GRAU 2 12.º ano de escolaridade ou curso equiparado 

TÉCNICO SUPERIOR GRAU 3 Licenciatura ou grau académico superior a esta 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

P
SI

C
Ó

LO
G

A
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para 
a construção da sua identidade pessoal; 

 Participa na definição de estratégias e na aplicação de 
procedimentos de orientação educativa para o 
acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar; 

 Intervém, a nível psicológico e psico pedagógico, na 
observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 
cooperação de professores, pessoal não docente, pais e 
encarregados de educação, em articulação com recursos da 
comunidade; 

 Participa nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo 
em vista a elaboração de programas educativos individuais, 
acompanhar a sua concretização; 

 Concebe e desenvolve programas e ações de 
aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 
grupo; 

 Colabora no levantamento de necessidades da comunidade 
educativa com o fim de propor as medidas educativas 
adequadas; 

 Acompanha o desenvolvimento de projetos e colabora no 
estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a 
melhoria do sistema educativo; 

 Colabora com os órgãos de administração e gestão da escola; 

 Desenvolve estudos, propostas e ações destinadas a eliminar 
e prevenir a fuga à escolaridade obrigatória, ao abandono 
precoce e ao absentismo sistemático; 

Psicóloga 
Licenciatura 
Psicologia 

1 0 1 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

P
O

R
T

A
R

IA
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Atende, identifica e encaminha os utilizadores da escola; 

 Controla as entradas e as saídas dos alunos da escola; 

 Controla e regista as entradas e as saídas de viaturas; 

 Coopera nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola; 

 Efetua a vigilância diurna dos espaços; 

 Abre os portões da escola às sete horas e quarenta e cinco 
minutos e encerra às dezoito horas e cinco minutos; 

 Iça a bandeira sempre que se justifique; 

 Comunica avarias, danos de equipamentos e materiais à 
encarregada operacional; 

 Atua em conformidade numa situação de emergência. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

2 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

B
U

FE
T

E
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Garante que os produtos em armazém, expostos e servidos, 
se encontram em bom estado de conservação; 

 Devolve ou inutiliza, informando a assistente administrativa 
do ASE, os produtos que não se apresentem em condições de 
serem consumidos; 

 Requisita à assistente administrativa do ASE os produtos 
necessários ao funcionamento do bufete de acordo com as 
necessidades; 

 Mantém um stock de produtos e garante que não esgote em 
condições normais; 

 Informa da necessidade em termos de aquisição, reparação 
ou conservação de equipamentos; 

 Mantém inventários atualizados dos produtos em armazém e 
dos equipamentos; 

 Verifica, sempre que possível em conjunto com a assistente 
administrativa do ASE, a receção da mercadoria, de acordo 
com a requisição oficial; 

 Efetua os demais procedimentos próprios da área funcional 
do bufete, de acordo com as regras de higiene e segurança 
no trabalho; 

 Exerce funções de limpeza e conservação do setor; 

 Atua em conformidade numa situação de emergência. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

3 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

P
A

V
IL

H
Ã

O
 G

IM
N

O
D

E
SP

O
R

T
IV

O
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Abre e fecha as portas do pavilhão gimnodesportivo; 

 Controla as entradas e saídas dos alunos; 

 Acompanha os utentes aos locais pretendidos; 

 Procede à limpeza e conservação do pavilhão 
gimnodesportivo; 

 Procede à limpeza e conservação dos espaços exteriores; 

 Efetua a requisição de material de higiene e limpeza à 
encarregada operacional; 

 Realiza tarefas de arrumação e distribuição de materiais; 

 Comunica avarias, danos de equipamentos e materiais à 
encarregada operacional; 

 Controla a requisição de equipamentos desportivos e a sua 
lavagem; 

 Coordena e orienta a evacuação em situações de emergência. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

2 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

S
E

R
V

IÇ
O

 D
E

 P
IS

O
S 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Efetua o acompanhamento das crianças e jovens durante o 
período de funcionamento da escola, com vista a assegurar 
um bom ambiente educativo; 

 Coordena e supervisiona a entrada e saída de alunos no piso; 

 Presta apoio específico a crianças e jovens portadores de 
deficiência; 

 Presta apoio e assistência em situação de primeiros socorros; 

 Acompanha alunos ao centro hospitalar, na ambulância, com 
a documentação necessária; 

 Procede à limpeza e conservação do piso; 

 Procede à limpeza dos espaços exteriores de acordo com o 
definido; 

 Efetua a requisição de material de higiene e limpeza à 
encarregada operacional; 

 Realiza tarefas de arrumação e distribuição de materiais; 

 Mantém atualizado o registo de requisições de salas e 
materiais; 

 Comunica avarias e danos de equipamentos e materiais à 
encarregada operacional; 

 Procede à manutenção e vigilância das instalações, 
nomeadamente, cacifos e fechaduras, entre outras; 

 Efetua a manutenção de espaços e jardins; 

 Acompanha os alunos ao órgão de gestão e/ou biblioteca de 
acordo com o definido para situações disciplinares; 

 Coordena e orienta a evacuação do piso/setor em situações 
de emergência. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

BLOCO PRINCIPAL -1.º PISO 

2 0 0 0 

BLOCO PRINCIPAL -2.º PISO 

2 0 0 0 

BLOCO A -1.º E 2.º PISO/AUDITÓRIO 

3 0 0 0 

CA1 - PISO 0 

1 0 0 0 

CA2 - PISO 0 

3 0 0 0 

CR 

2 0 0 0 

SALA DE PRIMEIROS SOCORROS 

1 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

B
IB

LI
O

T
E

C
A

 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Exerce tarefas de apoio de modo a permitir o normal 
funcionamento da biblioteca escolar; 

 Efetua o acompanhamento dos alunos no período de 
funcionamento da biblioteca, com vista ao cumprimento das 
regras estabelecidas; 

 Procede ao registo, catalogação, indexação e armazenamento 
de espécies documentais e à gestão do catálogo 
supervisionada pelo professor bibliotecário; 

 Mantém atualizado o registo de requisições de documentos; 

 Controla a requisição/utilização dos PCs destinados a alunos; 

 Assegura os pedidos de impressão de trabalhos de acordo 
com o estabelecido; 

 Realiza tarefas de arrumação e distribuição de materiais; 

 Comunica avarias e danos de equipamentos e matérias ao 
professor bibliotecário; 

 Procede à limpeza e conservação dos espaços; 

 Efetua a requisição de material de higiene e limpeza à 
encarregada operacional; 

 Atua em conformidade numa situação de emergência. 

Técnico 
Superior 

Licenciatura 
ou grau 

académico 
superior a 

esta 

1 0 0 0 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

 
1 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

P
A

P
E

LA
R

IA
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Garante que os produtos armazenados e expostos se 
encontrem em bom estado; 

 Requisita, em articulação com a assistente administrativa do 
ASE, os produtos necessários ao funcionamento do seu setor, 
elaborando a respetiva relação de necessidades; 

 Mantém um stock de produtos e garante que não esgote em 
condições normais; 

 Manter inventários atualizados, tanto dos produtos em 
armazém como dos equipamentos; 

 Comunica avarias, danos de equipamentos e materiais à 
encarregada operacional; 

 Efetua os procedimentos referentes à papelaria. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

1 0 0 0 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

11 

ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

P
B

X
 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Efetua o atendimento geral e encaminha os utentes aos 
locais pretendidos; 

 Assegura o serviço de telefone e presta informações; 

 Recebe e transmite mensagens; 

 Zela pela conservação dos equipamentos de comunicação; 

 Comunica avarias e danos de equipamentos e materiais à 
encarregada operacional; 

 Exerce funções de limpeza e conservação do piso; 

 Procede ao alarme/alerta enquanto agente de segurança; 

 É responsável pela operacionalidade e acesso ao posto de 
segurança. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

1 0 1 0 

SA
LA

 D
E

 P
R

IM
E

IR
O

S 
S

O
C

O
R

R
O

S 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Trata inicialmente alunos acidentados e/ou vítimas de 
doença súbita, num esforço de preservar a vida, diminuir a 
incapacidade e minorar o sofrimento; 

 Ativa os serviços de emergência médica, em casos 
necessários; 

 Contacta o encarregado de educação do aluno, ou a família; 

 Executa os primeiros socorros de acordo com o estado da 
vítima e as lesões sofridas, seguindo as instruções contidas no 
manual de primeiros socorros. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

1 0 0 0 
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ESCOLA 

BÁSICA 

PJM 
ATRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA OU ATIVIDADE 

CARGO/ 
CARREIRA/ 
CATEGORIA 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA 

E/OU 

PROFISSIONAL 

N.º DE POSTOS DE TRABALHO 

EXISTENTES/A MANTER 
N.º DE POSTOS DE TRABALHO A PREENCHER 
(NECESSIDADES PREVISIONAIS PARA 2019) 

RELAÇÃO JURÍDICA RELAÇÃO JURÍDICA 

POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 
POR TEMPO 

INDETERMINADO 
POR TEMPO 

DETERMINADO 

E
N

C
A

R
R

E
G

A
D

A
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L 

Para além do conteúdo funcional constante do anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, relativamente à categoria de Assistente 
Operacional, exerce as seguintes funções: 

 Coordena as tarefas delineadas pela Diretora; 

 Distribui, orienta e supervisiona as tarefas das assistentes 
operacionais que estão sob a sua dependência hierárquica 
em articulação com a Diretora; 

 Elabora o horário de todo o pessoal em articulação com a 
Diretora; 

 Organiza o plano de férias a submeter à aprovação da 
Diretora; 

 Controla a assiduidade e pontualidade dos assistentes 
operacionais; 

 Colabora com a Diretora na formação, gestão e disciplina dos 
assistentes operacionais, assegurando um correto 
desempenho profissional; 

 Propõe melhorias para o bom funcionamento dos serviços; 

 Atua em conformidade numa situação de emergência. 

Assistente 
operacional 

Escolaridade 
obrigatória 

1 0 0 0 

 


