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Mapa de Pessoal da Direção Reglonal de Educação

Diretor Regioml 1

Dlretor de Serviços 6Funções de Coordenação e suÌpevlsão no ômbito das atribuiçõs definidas nas respeüvas unidades orgânicas

Chefe de Divisão 16

Dlregro

Coordenação do Gabinete de Ges6o AdmlnistrÂüva e DocumentÀl Coordenador 1

Coordemçâo dos Centros de Recums Educativos Especializados Coordenador I

9erviços especiallzados de natureza 6cnica Técnlco Superior 90 a) b) i) t9 i) 35

Técnlco de InÍormática InÍormática c)

Apolo Técnico

Apoio Écnico especializado na área de lnÍormática

Técnico Superior 2

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Especlalista 1'Classe

3

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica
Especialista

7

Técnico de Diagnmtico e Terapêutica
Principal

5

1
Técnico de Diagnóstico e Terapêutíca

de 1'Clss 6

DlagnórHco e

Terapêltica
9erviços especializados de nafureza Écnica

Técnico de Dlagnósdco e Terapêutica
de 2r Chsse

7 1 71

FoÍmaçao FoÍmaçilo Monitor de Formação Profissional I

Chefe de Departamenm 1

Coordenador Especialista 5Funções de coordemçilo e chefia adminishativâ

Coordenador Técnico 5 d) 1

Apoio AdminishaHvo

Funçõ6 de nÂtureza e:ecutiva, no apoio adminishativo Assistente Técnico 41, e)0 4 5

Assistente Técnico 6 7 6Apolo Técnico Execução de trabalhm de apoio técnico no ânbito das respetivas atribuições



Funções de Coordemção de Educação Especial Coordemdor Técnico 1 1

Trabalhar diretamente com ff crimçtr, jovero e adu.ltos com necegidadç educativô speciais tendo em vista o

reu deenvolvimento sociopedagógico.
Assistente Técnico 32 c) 23 24Apolo Edrcativo

Especializado
Trabalhr diretarente com ë criança, jovero e adulte com newidade educativd esp(iais tendo em vista o

seu d*nvolvimento sciopedagógico, bem como meguar a muienção dm condições de higiene e
salubridade dos espaço utilizados, qumdo necesário,

Assbtente OpeÍacional

Emino Especial

1 4 3

Funções de cmrdenação e sup€trísão da área de mutenção Encrregado Operacional 1
Operacional de

Malltençaõ Funçõe de mutenção e coroetração dos equipmntos e edifícim (canalização, cdpintaria, pintura,
elehiciclade, corotrucão civil, remalhaia ou outrs) Assistente Operacional 11 1

Fmçõe de coordenação e supewisão da área de apoio geral Encarregado Operacioml 1

Operaclonal GeraI
Fmçõe de apoio geral no âmbito de: âtendimnto telefónicq limpeza, arrumção, coroervação, boa utilização
dm irotalações e do rnaterial à su gwda Assistente Operacioml 53 h) 7 11

Operaclonel de Cozlnha
Aseguu fuções m coziúa e refeitório, bem com limpeza, drwçao e coroeruação dd imtalaçõ€s,

eqúDmntos e uteroílios de cozinha.
Assistente Operacioml 1 1

Motorlsta Seniçc de trmporte de pesoro e bero Assistente Operacional 74 2

a) Acrese ó trabalhadores a qercer funções neta categoria em regim de mobilidade interctrreirsi

b) Acrece 2 habalhadores a qercer funçôes em regime de mbilidade na categoriaj

c) Acresce 1 trabalhador a *ercer funçôes em regim de mobilidade m categorieç

d) Acr*e 1 trabalhador a qerer finções em regire de mbilídade na categorial

e) Acresce 2 trabalhadore a exercer funções ncta categoria em regime de mobilidade intelcarreirú;

f) Acresce 2 trabalhadore a *ercer fmções em regim de mobilidade m categorieu

g) Acrere 4 trabalhadore a sercer Ímções nesta categoria em regirc cle mobilidade intercõÍeirmi

h) Acr*e 2 trabalhadorç a qercer funções em regime de mobilidade m categoria;

i) Estes 3 peüos de trabalho íorm criados nos termos do previsto no atigo 11.o, da Portaria n." 165/2018, de 14 de mio;

i) Este pcio de tÍabalho foi criado ne termm do previsto no trtigo 11.o, da Portaria n." 165/2019 de 14 de mio, Aprovado
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