Atribuições/Competências/Atividades

equipamentos de proteção individual e a sinalização de
segurança; Estudo das condições de higiene e segurança
existentes nos diversos serviços municipais, promovendo a
adoção ou aquisição de meios de produção individuais ou
coletivos; Orientação técnica das atividades de segurança e
higiene no trabalho, adotando uma perspetiva multidisciplinar;
Promoção, integração e implementação da prevenção nos
sistemas de informação e de comunicação, definindo e
concebendo instrumentos que visem essa integração e difusão e
avaliando a sua adequação; Promoção da informação e da
formação dos trabalhadores e demais intervenientes, nos locais
de trabalho, identificando necessidades a esse nível e
implementando programas de informação, recorrendo para tal a
diferentes metodologias e à avaliação da sua eficácia;
Dinamização de processos de consulta e de participação dos
trabalhadores no âmbito da proteção e prevenção, analisando as
propostas resultantes e avaliando a sua viabilidade;
Desenvolvimento das relações da autarquia com os organismos
da rede de prevenção, organizando os elementos necessários;
Gestão do processo de identificação e utilização de recursos
externos nas atividades de prevenção e de proteção, e respetivo
acompanhamento; Regulamentação das atividades de prevenção
e segurança; Informação do ponto de vista técnico, incluindo na
fase de projeto e de execução, sobre as medidas de prevenção
relativas às instalações locais e aos equipamentos e processos de
trabalho.
História - Investigação e estudo da história regional e local;
Organização, conservação e estudo de fundos documentais;
Inventariação e documentação de coleções museológicas;
Organização de reservas museológicas; Preparação e
coordenação de serviços educativos para as visitas guiadas sobre
a história e património locais; Conservação preventiva; elaboração
e organização de colóquios, exposições e publicações sobre
história regional e local.
História da Arte - Funções consultivas, de estudo, planeamento,
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de
natureza técnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a
decisão; Elaborar estudos, projetos e atividades conducentes à
definição e concretização das politicas do município na área da
cultura, nomeadamente conservação, tratamento e difusão do
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património museológico, conceção e realização de ações de
extensão cultural; Apoio na organização e montagem de
exposições.
Jornalismo - 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 de pareceres e projetos, com diversos graus
de complexidade. Funções exercidas na área do Jornalismo com
responsabilidade e autonomia técnica no âmbito do Gabinete de
Relações Públicas e Comunicação.
Jurista - Realiza estudos e outros trabalhos de natureza jurídica
conducentes à definição e concretização das políticas do
município; elabora pareceres e informações sobre a interpretação
e aplicação da legislação, bem como normas e regulamentos
internos; recolhe, trata e difunde legislação, jurisprudência,
doutrina e outra informação necessária ao serviço em que está
integrado; pode ser incumbido de coordenar e superintender na
atividade de outros profissionais e, bem assim, de acompanhar
processos judiciais.
Línguas e Literaturas Modernas – 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.
Marketing - Planificação, coordenação de ações e elaboração de
planos de marketing necessários à concretização da estratégia
promocional referente aos objetivos do serviço ao qual está afeto;
Acompanhamento e avaliação de estudos de mercado; Execução,
promoção e tratamento de dados estatísticos; Elaboração e
execução de planos estratégicos de comunicação e marketing;
Avaliação de ofertas de publicidade e de promoção; Promoção,
organização e realização de campanhas publicitárias, baseando-
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