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Mapa de Pessoal da Escola Básica e Secundária de Machico

Ciênc¡a e Tecnolot¡a

Carvalho)

TOTAL

Assegurar funções na cozinha e refeitório, bem como limpeza, arrumaçào e

e utensílios de cozinha.

conservação das instalaçÕes,
Assistente Operacional 5 2Cozinha

Operacional
Coordenar e supervisionar os serviços de apoio à cozinha. Encarregado Operacional

Operacional
Manutençao

Executar funçÕes de manutenção e conservação dos equipamentos e edlficios (canalizaçãO

pintura, eletricidade, construção civil, serralharia, exercer funçÕes de iardinagem ou outras).
Manutenção/ JardinagemAssistente Operacional

Assistente Operacional 3-1b
arrumação,reprografia, limpeza, conservação, das instalações,boa utilização do material

executar aofunçÕes aPolode geral doda vigilancianfvel estabelecimento,
aosaos e aosalunos,apoio entre edocentes durantede educação,encarregados

equipamento didático.

Assistente Técnico 1
Operacional Geral

e supervisionar os serviços de apoio geral. Encarregado Operacional 1

Apoio Educativo

o eriucaclor de infância na programação e realização de atividades educativas e

relacionamento com os encarregados de educação, bem como executar,

infância, as demais tarefas, previstas no n." 2 do artigo 13." do Decreto Legislativo Regional n;'13/2021
sob a orientação do educador

vista o seudiretamente com as crianças tendo em

de 9 de junho.

Técnico de APoio à Infância

Apoio à Infância, nos

termos do Despacho n."

316/2021, de 31 de agosto

proceclimentos na área financeira, Patrimonial, de aquisiçÕes, de expediente e arquivo;

relativamente aos movimentos de tesouraria.funçÕes
Assistente Técnico 1

enquadradas com instruçÕes Serais e præedimentos

com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de atividade administrativa,

gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, PatrimÓnio, aProvisionamento'

e

executiva,Exercer funçÒes de natureza

Assistente Técnico
'1,4 11

Coordenador 'l'écnico 1 1

Apoio Administrativo

e chefiar a área administrativa
Chefe de 1

Meios Audio Visuais 1

Laboratório 1Assistente Técnico

.t
Apoio Técnico

serviços especializados de natureza educativa nas áreas de biblioteca, laboratÓrio, Meios Audio

e informática e de aPoio à Direçào

Técnico de Informática Informática 2

,urídico
pâra acominformaçào einteressejurídica mnterElaborarescolai actualizados .ficheiros de legislação,

sua acomPetência; e comoselecionarAnalisar, abemlegislaçãodivulgar recolha deproceder à toda
para tal seJa onomeado; Apoiar juridicamente relativamente àsdireçào executivadiretor/ decisðes da

sua processosà InstruiraPreciação; eaveriguaçÕes,de disciplinares,inquéritode
epareceresEmitir e noiurldicasinformaçÕes estudos iurldicos,elaborar dasâmbito

e doutrina de interesse da escola.

Técnico Superior 1a)Direito

Apoio Psicologico
apoio psicopedagógico; promover a orientação esolar

com a comunidade educativa.sistema de

profissional; apoiar o Técnico Superior Psicologia 1,1,

Área de Atlvldade At¡tbutçôec y'Conpetèrcl¡s / Advld¡d€s
Área de FcnraçAo acadénlca

e/ou profleetonalCargqrt¡Ícbqrc¡tÊgülâ

Posto¡ de
Eab¡lho
cadYo¿

Posûoð de
babalho
oc¡P¡dos

Po6to6 de
trab¡lho a

oclP¡f

a) Acresce 1 trabalhador a exercer nesta categoria em regime de mobilidade na categoria

O Secretár¡o

(Jorge

Aprovado


