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de recursos financeiros; planifica, organiza e coordena a 
execução da contabilidade, respeitando as normas legais e os 
princípios contabilísticos geralmente aceites; exerce funções de 
consultadoria em matéria de âmbito financeiro; assume a 
responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas 
contabilística e fiscal; verifica toda a atividade financeira, 
designadamente o cumprimento dos princípios legais relativos à 
arrecadação das receitas e à realização das despesas; organiza e 
verifica a elaboração dos documentos previsionais, suas revisões 
e alterações, bem como os documentos de prestação de contas. 

Gestão 
Pública 

Design – elaborar graficamente anúncios para publicação em 
jornais e revistas; criar graficamente materiais de promoção e 
divulgação para diversas atividades e eventos desenvolvidos na 
cidade ou em espaços municipais; criar ilustrações originais para 
aplicação em diferentes suportes gráficos, executar de forma 
eficaz todos os trabalhos propostos superiormente relacionados 
com a área do design de comunicação necessários ao 
funcionamento dos serviços, bem como outras funções não 
especificadas. 

  
Licenciatura na 
área de Design 

  
1 

Desporto - Planeamento, elaboração, organização e controle de 
ações desportivas; gestão e racionalização de recursos humanos 
e materiais desportivos; conceção e aplicação de projetos de 
desenvolvimento desportivo; desenvolvimento de projetos e ações 
ao nível da intervenção nas coletividades, de acordo com o 
projeto de desenvolvimento desportivo; orientação, 
acompanhamento e desenvolvimento de treino de jovens nos 
vários escalões de formação desportiva e reabilitação. 

 
Técnico Superior/Técnico Superior 
 
 

 
Educação 

Física, Gestão 
de Desporto 

 
3 

 
 2 

Economia - Estudo e análise de dados económicos e elaboração 
de previsões, projetos, pareceres, peritagens e auditorias em 
assuntos relativos aos ramos da ciência económica; realização de 
estudos, pesquisas e levantamentos de programas comunitários; 
investigação de diferentes aspetos das dinâmicas económicas e 
elaboração de programas de intervenção nesse domínio, da 
iniciativa municipal em articulação com outras entidades, 
reabilitação social e urbana, e engenharia. 

 
Técnico Superior/Técnico Superiorª) 
Técnico Superior/Técnico Superior 
 

 
Economia 

 
3 

 
1 

Educação - Desenvolver estudos e propor medidas que 
sustentem a diversificação de estratégias e de métodos 
educativos para promover, de forma diferenciada, no âmbito da 
organização; Participar em ações destinadas a informar e 
sensibilizar os colaboradores relativamente ao diagnóstico das 

 
Técnico Superior/Técnico Superior 

 
Educação 

 
2 

 
 


