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Mapa de Pessoal da Escola Básica e Secundária de Machico
,{na

de

Advld¡de

Apoio Psicológico

Alflbutçares rcmpetOncl¡o

/Advld¡des

Prestar apoio psicopedagógico; pronover a o¡ientação escolar profissional; apoiar o desenvolvimento clo
sistenu de relaçÕes com a comunidade educativa.
e informações juríclicas e elaborar estucios juridicos, no âmbito das situações subnetidas
à sua apreciação; lnstruil processos de averiguações, cle inquérito e disciplinares, quanclo para tal seja
nomeaclo; Apoiar juridicamente o dùetor/direção executiva relativamente às clecisÕes da sua
competência; Analisar, selecionar e clivulgar a legislaçào bem como proceder à recolha cle toda a
infornução iuridica corn interesse para a erola; Elabora¡ e marìter actualÞados ficheiros de legislação,

c¡$q/C¡¡relr¡/t e8od.

Á¡c¡ dc Fom¡glo ec¡déolc¡
y'ou proñccloaet

PorbB de

Portor

E¡bdho

trrb.lbo

E¡b¡lho

ocupedor

c¡dvor

Técnico Superior

Psicologia

1a)

Técnico Superior

Direito

1a)

Técnico de Informática

lnfoûnática

2

Bibliotæa e Dæumentação

3

Laboratório

1

oc¡P¡r
1

Emitir pareceres
Apoio Jurídico

iurisprudência

Apoio Técnico

e

doutriru

de irìteresse da escola.

Prestar serviços especializados cle natureza educativa nas áreas de biblioteca, laboratório, Meios Auclio
visuais e inform¿itica e de apoio à Direção

Assistente Técnico

"L

Meios Audio Visuais
Coordenar

e

Exercer funções de natu¡eza executiva, enquadraclas com instruções gerais e proceclinìentos benì
clefinidos, conì certo grau de complexidacìe, relativas a unu ou nais áreas de atividade adnrinistrativa,
Apoio Administrativo

1

Coordenador Técnico

chefiar a área adnrinistrativa

designaâamente gestão de alunos, pessoal, orçanento, contabilidade, pat¡inìónio, aprovisionanìerìto,

1b)

Assistente Técnico

13

Assistente Técnico

1

1

2

3

secretaria, arquivo e exÞediente.

Organizar procedirnentos na á¡ea financei¡a, patrinÌonial, de aquisiçÒes, cle expediente e arquivo; exercer
funçÒes relativarnente aos rnovinentos de tesouraria.

Trabalhar diretaÌnente com as crianças tenclo em vista o seu desenvolvimento sociopeclagógico,
coadjuvancio o eclucador de infância na progranËção e realizâção de atividâdes educativas e no
Apoio Educativo

relacionamento conì os encarregados de eclucação, bem como executar, sob a orientaçâo do educaclor de
infância, as ciemais tarefas, previstas no n." 2 do artigo 13." do Decreto Legislativo Regional n." 13/2021 de
9 de junho.
Coortlenar

Operacional Geral

e

Técnico de Apoio à lnfåncia

Apoio à Infåncia, nos
termos do Despacho n.0
376/202'1, de 3'L de agosto

1

Encarregado Operacional

supervisionar os serviços de apoio geral.

Fomecer apoio aos alunos, aos docentes e aos encarregados de educação, entre e durante as atividades
letivas; executar funçôes de apoio geral ao nivel da vigilancia cio estabelecimento, atendinento telefónico,
reprografia, limpeza, arrumaçào, conservação, boa utilização das instalaçÕes, do nìaterial e do
equipamento didático.

1

Assistente Técnico

1

Assistente Operacional

Operacional
Manutenção

Executar funçÕes cle nìanutençâo e coreervação dos equipânìentos e edÍficios (canâIização, carpintaria,
pi¡ìtura, elehiciclade, construção civil serralharia, exercer funçÕes de jarclinagem ou outras).

Assistente Operacional

Operacional
Cozinha

Asscgurar furçôes na cozi¡rha e refeitório, bern co¡no limpeza, arruuração e coroervação das instalações,
equipamentos e utensÍlios cle cozinha.

Assistente Operacional

3

36

Manutenção/ Jardinagem

1

2

5

67

TOTAL

2
,82

a) 1 posto de t¡abalho criado nos ternos do art." 11." da Portaria n." 1ó5/2018 de 14 de maio;

b) Acresce 1 traballìador a exercer funçöes nesta categoria en regime de mobilidacìe intercategorias
Aprovaclo

O Secretário Regional

florge

Ciência

d.

Poôlor dc

e

Carvalho)

Tecnologia
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