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IMAPA DE PESSOAL DA AREA ESCOLAR DO FUNCHAL
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Tradução e interpretação da

Lingua Gestual Portuguesa

Animação Sócio Cultural de

Bibliotecas Escolares

educação especial

Þro-Fc¡nler
tducação

Jardinagem ou afim

Técnico Superior

Técnico Superior

Técnico Superìor

Técnico Superior

Coordenador Especialista

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Assistente Têcnico

Ajudantes de Ação Sócio-Educativa

da Educação Pré-Escolar

Assistente Operacional

Encaneqado 0peracional

Encarregado de Pessoal Auxiliar de

Acão Educativa

Assistente Técnico

Assistente Operacional

Assistente Operacional

Assistente 0peracional

Assistente 0peracional

Desenvolver funçöes de natureza tècnica em estreita colaboração con
o diretor do estabelecimento.
Desenvolver funçoes no âmbito do proieto "lntervenção familiar na

escola" com os ahrnos e famìlìares
Interpretaçao e traouçao 0a ¡nlormaçao 0a lrngua geslual Honuguesa

para a lingua Portuguesa e vice-versa, em diferentes contextos

escolares e coloboração direta na educação das crianças/jovens

Desenvolver no quadro do projeto educativo de escola, as funçoes

inerentes à sua especìalidade, no âmbito do sistema educativo.

Exercer funçÕes de coordenação e de natureza executiva relativas a

uma ou maìs áreas de atividade administrativa.

Exercer funções de natureza executÌva relativas a uma ou mais áreas

de atìvidade administraiiva, designadamente alunos, pessoal, arquìvo e

expediente.
lrabalhar d¡retamente com as cr¡anças, jovens e adultos con

necessidades educativas especiais tendo em vista o seu

desenvolvimento sociopedagógico, bem como assegurar a manutençãc

das condiçoes de higiene e salubrìdade dos espaços utilizados, quandc

Êaêqqâflô
I raDalnar 0rretamente com as cnanças, 1en00 em vrsla 0 se!

desenvolvimento sócio-pedagógico, coadjuvando o educador de

infância na programação e realização de actividades educativas e nc

relacionamento com os encarregados de educaçã0, bem comc

assegurar a manutenção das condiçÕes de higìene e salubridade dos

ocna¡nc rliliz:rlnç nolac nrian¡ac nrrandn nocpccárin

Coordenar e supervisìonar os serviços de apoio geral

txercer lunçoes de ap0r0 a cnanças/alunos, oocenles e encarregaoos

de educação Executar funçoes de apoio geral ao nível da vigilância do

estabelecimento, lÌmpeza, arrumos, conservação das instalaçÕes, do

mâiêriâl ê êûrinâmêntn didátinn hpm comn ¡nnin an rpfeitôrin

Executar funçoes de lavagem, engomadoria, tratamento, arrumaçäo e

distribuição de roupas, bem como assegurar a limpeza da sua secção e

conservação do material a seu cargo.

txecutar tarelas de corte, costura, conserto e aprovertamento de

roupas, bem como assegurar a lìmpeza da sua secção e conservação
dn m:torial â côr aârñ^

Executar todas as tarefas inerentes à manutenção e limpeza dos

"ai^-

Apoio Tecnico

Tradução e

lnterpretação de Língua

Gestual Portuguesa

Anrmaçao ùocro

Cultural de Bibliotecas
-^^^t^-^^

Apoio Administrativo

Apoio Educativo

Especializado

Apoio Educativo

Apoio Gerai

Lavandaria

Costura

Jardìnaoem

' 22 Postos de trabalho a extinguir quando vagar, nos termos do artigo Bo do Decreto Regulamentar Regional n" 4i2009/M, de 9 de março

a) Acresce um trabalhador a exercer funções nesta caneira/cateqoria em reqime de mobìlìdade na cateqoria.
b) Acresce um trabalhador a exercer funçÕes nesta caneira/cateqoria em reqime de mobilidade na cateqoria.
c) Acresce três trabalhadores a exercer funÇÕes nesta carreira/categoria em reqime de mobilidade na cateqor¡a.

d) Acresce cinco trabalhadores a exercer funçÕes nesta carreira/cateqoria em reqime de mobilidade na cateqoria.
e) Acresce um trabalhador a exercer funÇões nesta carreira/cateqoria em reqime de mobilidade na cateqoria.

fl Acresce oito trabalhadores a exercer funÇÕes nesta caneira/cateqoria em reqime de mobilidade na cateqoria.
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O Secretário de Educação
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