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ApRovAçÃo oo MApA DE PEssoAL PARA o ANo 2023

Considerando que,

Nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 29.o do anexo à Lei n.o 3512014, de 20 de

junho, na sua redação atual, doravante LTFP, a Junta de Freguesia tem como

competência elaborar, anualmente, o respetivo Mapa de Pessoal, tendo em

conta as atividades de natureza permanente ou temporárta para o ano seguinte;

O n.o 2 do artigo 28.o do anexo da LTFP menciona gue o planeamento da

ativÍdade e gestão dos recursos humanos se reflete no Mapa de Pessoal da

Freguesia;

A proposta de Mapa de Pessoal em anexo terá de ser submetida à Assembleia

de Freguesia para posterior aprovação do mesmo órgão, nos termos da alínea

m) do artigo 9.o, do Anexo l, da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, na sua

redação atual (RJAL);

O Mapa de Pessoal deve acompanhar a proposta de orçamento, conforme

estabelecido no n.o 4 do artigo 28.o da LTFP.

Propõe-se, ao abrigo dos artigos 28.o e29.o do anexo da LTFP em coniugação com

a alínea e) do artigo í9.o do Anexo I da Lei n.o 75t2013, de 12 de setembro, na sua

redação atual, a aprovação do mape de pessoal da Freguesia para o ano de 2023,

que se encontra em anexo a esta proposta, para posterior aprovação no Orgão

Detiberativo ao abrigo da alínea m) do artigo 9.o do RJAL.

Ajuda, Zï de .Ü"ç.al-de2022

O Presidente de Freguesia
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Apoio jurídico aos serviços admistrativos, seruiços de liGnciamento, àcompanhamento dos

pro"á""o" 
"on"ur"raiÁ 

e acompanhamento da execução dos contratos de delegação de

competencÌas.

DiÍeto 0

1.4 Apoio Juridico

Atendimento ao público, asseguÍar os seruiços de expedição de correspondência; assegurar

o funcionamento dos seruiços de reprogÍafia e f*; assegurar o apolo âdministrativo a todos

os seruiços e aos eleÌtos locais; apoiar adminìstrativamente os actos éleÌtorais na Freguesia;

asseguiar e apoiar o serviço dê économato, apoiar administrativamênte todos os seryiços e

os eleitos locais.

2 Secretariado

í.3 Seruiços gerais

Gerir e otimizaÍ os recursos Íinanceiros da Junta de Freguesia da Ajuda, elaborar os

documêntos de prestação de contas. PÍoceder aos registos contabilièticos da receita e da

despesa è demais atividades contabilistims'

Secretariado 0

1.2 contabilidade, Tesouraria ê Património

Coordenar todo o tÍabalho do dêpartamento de Administração e Finanças Secretariado 0

1.1 Coordenação e recursos humanos

í - sERVrços ADMINISTRAnVOS

Previstos Não OcupadosOcupados
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PoÍ Ìèmpo lndeterminado
Atribuições/Competências/Atividades

Caneiras/Categorias

ÁÍea de Formação
Académica e/ou

ProÍissional

Poilos de Trabalho

29.o do anexo da Lei n.o 35t2O14, de 20 de junho, na sua atual redação)(Nos termos do artigo
MAPA DE PESSOAL.2022

FREGUESIA DE AJUDA
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Pogtos de TrabalhoCareiras/Categorias

Atribuições/Competências/Atívidades

Área de Formação
Académica e/ou

ProÍissional

4.2 Seryiço de higiene ulbana

Coordenar todo o tíabalho do serviço de higiene urbana 21 Higiêne urbana 3 0

4.1 Coordenação e recursos humanos

{. HIGIENE URBANA

DiagnosticaÍ as necessidãdês da popuìação e elaborar planos de ação com o objetivo de

mêlhoria da qualidade de vida daquela; Promover, em parceria com outÍas entidâdes, a

ins€rção da população mais Grenciada no mercado dê trabalho, bem como a realização de

açõis de promofro e qualiÍicação proÍissional com a popuìação; Efeluar o atendimênto,

encáminhamento e acompanhamênto dâs pessoas e famílias mais carenciadâs, Assegurar o

funcionamento do Núcleo de Voluntariado

Seruiço Social 2 0

3 - AcçÃO SOC|ÁL

Assegurar o planêamento , impl€mentação e execuÉo de actividâdes dirigidas a crianças e

jov-ens, da Freguesia da Ajuda, dinzamização do Espaço Lúdico Açucenas, através dê

actividades Íecreativas, culturais ê lúdi€s, desportivas e de âpoio escolar'

2 02

2.4 Monitores

rede pública,
assegurando as

báscias e curriculâes das
o lrabalhocomplementando r6alizado de lnfância,pelos EducadoÍes

Apoiar lodas enstnoinerentes dà
Seruiços gerais4 4 04

2.3 Seruiços geÍais

coordenaÉo da Universìdade Sénior da Ajuda (USA); Gestão de todos os recursos físicos e

humanós referentes ao funcionãmento da UniveÍsidade (material, alLlnos' pÍofessoÍes e

funcionários); Elaboração e gestão dos hoÍários de funcionamento e horários escolâres;

elaboraçâo ê gestão das turmas; Realização de inscÍições e matrículas dos alunos;

ELaboraçâo do plano anual de atividades; Gestão e contabilidade dos pagamentos das

mensalidadÁs; Elaboração de mapas dê salas; Elaboração/apoio nas ãtividades êxtra ìetivas;

apoio direto aos profêssoíes € àâ necessìdades requeridas por cada disciplina; Gestão do

stock (mâterial escolar e outros consumívêis); Gestão e realizaÉo dag cerimónias oficiais da

universidãde (abertura e enceramento do ano lêtivo/festa de Natal e passeio dê fim dê ano);

Gestãoemanutençãodasinstaláções;Gestáoecoordenaçãodosfuncionários,Gestãoda
correspondênciai Gestão da página do Facebook da USA ê suas cÔmponentes digitais;

Mediação da USA com a Junta de Freguesia de Ajuda

0

2.2 Unive6idade Sénior

Assegurâr o funcionamento do Conselho Consultivo de Educaçãol Promover e

operacionãlizar medidas dê desenvolvimento da educação; PÍomovër e desenvolvêr as

atividades no âmbito das áreas da ação social escolar e ação sócioeducativa e pedagógica;

Asseguraí a mncÍetização das açôes previstas no Plano Anual de Atividades para esta área'

EducadoÍ lnfância 0

2.í Coordênação

2. EDUCAçÃO

Por Tempo lndet€rminado

n



,t3TOTAL 2821í3 49 /B ô

21Assegurar a manutenção do espaço público, dos espaços verdes e geBtão dos processos de

licenciamento.
1 4EngenhaÍia do

Ambiente/AÍquit€ctuÍa
3 1

7.1 Espaço Público, Licenciamento é Espaços verdês

7- Espaço Púb[co

AsseguÍar o planeamênto e execução de evêntos e actìvidades culturais 2 Cultura,/Eventos 2 2

6.í Seruiços Gerais

Assegurar a realizagão das tafêfas auxiliares gerais do seruiço de meffidos, assim como

assêg-urar a limpeza dos êspaçoB e instalaçôes da Junta de Freguesia da Ajuda, ou que a

mesma administre e/ou tenha Íesponsabilidades

8- Cultura o EventoB

Mêrcados5 5 'l4

5,2 Auxiliares geÍais do seruiço dê mercados

Seruiços de Íiscaìização
'l Mercados 11 0

5.1 Seruiços de Íiscallzàção

5. MERCADO e UMPEZA

Assêgurar a realização das tarefas auxiliares gerais do seruiço de higiene urbana Higiêne urbana1 1 'l 0

Assegurar a realização das taÍêfas administÍativas do serviço de higiene uÍbana 1 01

4.4 AuxiliaÍes gerais do seÍviço de higiêne urbana

Higiêne urbana1

AsseguÍar o seruiço de higiêrle urbanai GarantiÍ a limpeza dos espaços púbiicos da

Freguesia; AsseguraÍ a limpeza e manutenção dos espaços verdes da Freguesìaì Limpeza e

manutençáo de papeleiras, incluindo despejo das mêSmas

4.3 Seruiços administrativos do sêrviçÒ de higiene urbana

Higìene urbana16 a) 1516 1
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Por Témpo lndeteminado

Pogtos de TrabalhoCarrêiÍas/Categorias

Área de Formação
Académica e/ou

PÌoÍissional
Atribuieões/Competências/Ativldades

a)Funçãoquoímpl,icaaraatlzaçãodeíunçõescomumnívelelevadodeínsalubÍidadgepenosídada.

Órgão Executivo

Em 

- 
de 

- 

de 2021

Orgão Deliberativo
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