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Polícia Municipal – Desempenhar funções de coordenação e 
enquadramento técnico relativamente ao pessoal da carreira de 
policia municipal, instruir processos de contraordenação que 
sejam da competência da polícia municipal, participar no serviço 
municipal de proteção civil, realizar estudos, conceber planos e 
adaptar métodos e processos técnicos tendo em vista decisões 
superiores e participar em ações de sensibilização e divulgação 
das diversas matérias, designadamente de prevenção rodoviária e 
ambiental e comportamentos. 

  
 

 
1 

 
 

Psicologia - Efetua estudos de natureza cientifico-técnica, que 
fundamentam e preparam a decisão, na área educativa, 
colaborando, nomeadamente na deteção de necessidades de 
comunidade educativa, com o fim de propor a realização de ações 
de prevenção e medidas adequadas, designadamente em casos 
de insucesso escolar; Identificação de necessidades de ocupação 
de tempos livres, promovendo e apoiando atividades de índole 
educativa. 

 
Técnico Superior/Técnico Superior 

 
Psicologia 

 
1 

 
 

Relações Públicas - Planeia, elabora, organiza e controla ações 
de comunicação para estabelecer, manter e aperfeiçoar o 
conhecimento mútuo entre entidades ou grupos e o público com 
que estes estejam direta ou indiretamente relacionados; participa 
em ações de carácter protocolar. 
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Serviço Social - Colaboração na resolução de problemas de 
adaptação e readaptação social dos indivíduos, grupos ou 
comunidades, provocados por causas de ordem social, física ou 
psicológica, através da mobilização de recursos internos e 
externos, utilizando o estudo, a interpretação e o diagnóstico em 
relações profissionais, individualizadas, de grupos ou de 
comunidade; deteção de necessidades dos indivíduos, grupos e 
comunidades; estudo, conjuntamente com os indivíduos, das 
soluções possíveis do seu problema, tais como a descoberta do 
equipamento social de que podem dispor, possibilidade de 
estabelecer contactos com serviços sociais, obras de beneficência 
e empregadores; colaboração na resolução dos seus problemas, 
fomentando uma decisão responsável; ajuda os indivíduos a 
utilizar o grupo a que pertencem para o seu próprio 
desenvolvimento, orientando-os para a realização de uma ação 
útil à sociedade, pondo em execução programas que 
correspondem aos seus interesses; auxílio das famílias ou outros 
grupos a resolverem os seus próprios problemas, tanto quanto 
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