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a) 1 posto cle trabalho criado nos termos do art." 11.u da Portaria n." 165/201.8 de 14 de maio;

b) Acresce 1 trabalhacior a exercer funçòes rìesta categoria em regime de mobilidade intercategorias
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Apoio Psicológico
Prestar apoio psicopeclagógico; promover a orientaçào escolar profissional; apoiar o deselìvolvimento dc

sistema cle relaçòes com a conuniclade eclucativa.
Técnico Superior Psicologia 7u) 7

Apoio furídico

Emitir pareceres e inforuraçòes jurídicas e elaborar estuclos juríclicos, no âmbito das situàçòes

subneticlas à sua apreciaçào; Instruir processos cle averiguaçÒes, de inquérito e ctisciplirures, quanclc

para tal seja nomeado; Apoiar juriclicamente o clùetor/direçào executiva relativanente às decisões cl¿

sua conìpetência; A¡ulisar, selecionar e clivulgar a legislaçào ben cono procecler à recolha de toda a

informaçào jurídica con ùìteresse para a escola; Elaborar e manter actualizados ficheiros cìe legislaçào,

iurisprutlência e cloutrina de i¡lteresse <1a escola.

Técnico Superior Di¡eito 1a)

Apoio Técnico
Prestar servi(os especializados cle natureza educativa nas áreas cle biblioteca, laboratório, Meios Auciio
visuais e infornìática e de apoio à Direçào

Técnico de Informática Informática 2

Assistente Técnico

Biblioteca e
Dæumentaçâo

3

Labo¡atório 1

Meios Audio Visuais 1

Apoio Administrativo

Coortlenar e chefiar a área adnìinistrativa Coordenador Técnico 1b) 1,

Exercer funçòes cle natureza executiva, enquaclraclas conì i¡ìstruçÒes gerais e proceclimerÌtos bem

defûúclos, com certo grau cle conrplexidade, relativas a una ou mais áreas de atividacle admiristrativa,

designaclamente gestào de alunos, pessoal, orçanìento, contabiliclade, património, aprovisiorìamerìto,

secretaria, arquivo e exÞediente.

Assistente Técnico 15 2 1,

l)rganizar procedi¡rentos na área fûranceirà, patrinonial, de aquisiçÒes, de expediente e ârquivo; exercer

lunçòes relativamente âos movimentos de tesouraria.
Assistente Técnico 1

Apoio Educativo

Trabalhar diretamente com as crianças tendo em vista o seu clesenvolvimento sociopedagógico,

coacljuvantlo o eclucador cle i¡rfåncia ¡ìa programâçào e realizaçào de ativiciades educativas e nc
relacionamerìto com os encarregaclos de educaçào, bem cono ex{utar, sob a orientaçào do educador cle

irìfânciâ, as denìais tarefas, previstas no n." 2 do artigo 13." do Decreto Legislativo Regional n." 13/2021

de 9 cle irmho.

Técnico de Apoio à Infância
Apoio à lnfância, nos

termos do Despacho n."
3^16/2027, de 37 de agosto

1

Operacional Geral

Coorclenar e supervisionar os serviços de apoio geral. Encarregado Operacional 1

Fomecer apoio aos aluros, aos docentes e aos encarregaclos de educaçåo, eÌìtre e durante as atividades
letivas; executar funlões de apoio geral ao ñvel cla vigilancia do estabelecimento, atendinìento
telefónico, reprografia, limpeza, arrumaçào, conservaçào, boa utilização das irìstalaçÒet do nìaterial e do
equipamerìto didático.

Assistente Técnico 1

Assistente Operacional 36 3

Operacional
Manutençâo

Executar funções de mdrutençào e coroervaçào dos equipamentos e edíficios (canalizaçào, carpintaria,
pintura, eletriciclade, construçào civil, serralharia, exercer funçòes de jardi¡ìagem ou outràs).

Assistente Operacional Mmutenção/Jardinagem 1

Operacional
Cozinha

Assegurar funçÒes na cozinha e refeitório, bem como limpeza, arrumaçào e conservàçào das irÌstalaçõeg

equipânìerìtos e uterìsílios de cozi¡ìha.
Assistente Operacional 5 2

TOTAL
69 2 10
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