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MAPA DE PESSOAL OO GABINETE DA SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE E SERVIçOS DEPENDENTES - 2019 - arts 29.s da Lei Geral do Trabalho em Funções

Públicas, anexo à tei n.e 35/2014 de 20 de junho

N.9 de oostos de trãbàlho

Dirieentes /Órsão Trabalhadores Existentes A ocupar - Trâbàlhadorês
Estrutura Nuclear Atrìbuição/Competências/ Atividades

SecÍetário

Regionâl

chefe de
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Diretor de

Seruiços

Adjunto do

secretário

Técnico

Especialista

Secretária

Pessoâl
lnspetor

Técnico

superior
chefe de

Departamento

coordenador
Especiâlista

coordenador Assistente

I ecntco Opèrâcional

Árêã dê foímâção
Acâdémica e/ou

profissional 0irigentes Trabalhadores

Dtrigentes e

Pessoal do
Por tempo

indeterminado

Gabinete

Secretário Regional Co mpetências consta nt€s n o a diro 3.e do D€cíeto Resu la mentar Rerion a I ne 121201 7/M, de 2 3 d e outu bÍo. 1 1â)

chefê de Gebinete Competênclas constantesnoadl8o5edoDêcretoLeinell/2012de20dejanelroedespâchone399/2015d€28d€agosto 1 Relações lnternacionais 1b)

Adjunto do Secrêtário CompeÌênciàs constantes no adigo 5s do Dêcreto Lêi nell/2012 dê 20 dêjanefo I SocioloEiaeComunicação
EsÍatégica

1b)

Técnico Especialistã competêociôs conrtântes no âftigo 5! do Decreto Lêi ne11/2012 de 20 dejanêlro 6

Dteíto / comunicaçào social /
Entermasem em$úde Mental/
Eníêrmasem cèral /curs dê

sb) 1b)

secretária Pêssoal Compêténcias con*àntes no afrigo 6e do Decreto Leì ne 11/2012 d ê 20 de jâ nei ro 2 2b)

Assrstente operadonâl / Compêtênciàs con*antes no anigo 6p do Decreto Lei ne11/2012 de 20 dejâneiro 2 2b)

DirêËo de S€Íüçrs JuídiG e

Diretor de seruiço Competências con*ãntes no adigo 3e dâ Poftailâ ne 119/2016 de28 de março 1 Direito 1c)

Iecnico superior

Funçõesconsultivas, dêestudo, plâneãmento, proSrâmâção, âvaliação e aplicação dê métodosê processosdê nâtuÊra técnlca ê

ou clêntífica, que fundamêntam € preparam a decisão. ElaboÍação, autonomamenle ou em trupo, d€ pareEÍes e projetos, com

diversossÍausdercmplexidade, e execução de outràs atividãdesde àpoio geÍàl ou especìalizado nãs áreas deãtuação comuns,
instrumentab eoperativãsdos órgãos esêrviços, Funçõês êrêrcldâs com responsãbllidadê ê âuÌonomia técnicâ, aioda quecom

ênquadrômento tupêriorquallflcado. Repr€sentação do óÍtão ou seryiço em assuntosda sua especlalldâde, tomando opções de
índoletécnlca, ênquadradas pordiretivãs ou orientaçôes superiores

4

Direito / Ciências Sociais -

Psicologia Social/ Ciências

da comuni6ção

4d)e)l)

Chefe de Departamento Competênrìas constantes no Decrêto Legirlativo Rqionàl ns 23l99/M de 26 de àgosto. 1 I

coordenador Técnico 4Í)

Funçõesde chefiâ técnicà e àdmlnlstrâtlvâ êm ümô rubunldade orgánicô ou eqülpôda dê supofte, porcujos resulÌados é
rêsponsávê1. Rêâllzôção dàsâtividades de pÍorramação eoGanização do trabalho do pessoal que cooÍdena serundo oÍi€ntações e

dketivâs supeilores.Execução detrabalhos de natuÍeza técnica e administrativã de maiorcomplexidade. Funções exercidâs com

r€lativo rrau de autonomia e.esponsabilidade.

4

Assistente Técnico
Funçôes de nature!à executiva, de aplicâção dê métodose procesros, com bâsê em dkêtivas bem d€flnldas e instruçõest€rals de
grau médio de complexadade nâs áíeàs de âtuâção comuns e instrumentô15 e nosvádos domínios de atuâção dor ocãos e seNiços

4i) 2

Assistente Operacional

Funções de naturêzâ executlva, dê carátêr m.núal ou mecánico,enquadradas em diretivasterais bem definidase com graus dê

complêxid.devâriávek.Execução de tar€fas de apolo elem€ntarês, indispensáveis ao funcionamento dos óryãos e seryiçot
podendo componaresforço físico. R6ponsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua corÍeta utilização,

6

Diretor de seNiço Competências conltantes no np. 5 do aÉigo 4e dâ Ponâria ns 119/2016 dê 28 de março 1 1c)

lnspetor Competências constantes no Decreto Lei ne 170/2m9 de03 agoilo
Direito

1

Tecnico superior

Funções consultivas, de€rtudo, planeamento, pÍogramação, avaliãção e aplicação de métodos e processos de natuÍeza técnica e

ou científica, quefundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamênteou êm grupo, de parecerês e projetos, com

diversosrraus de compl€xidade, eexecução deoutras atividades de apoio terâl ou especializado nasáreàsde atuação comuns,

in*íum€ntaise operativas dos ór8ãos e serviços. FunçôÊsexercidas con responsbllidadee aotonômla técnicâ, ãindâ quê com

enquadramento superior qualiÍicado. R€presentação do órgão ou seruiço em ãlsuntosda suâ espêciâlidade, tomàndo opçõês de
indole t&nicã, enquadràdâs por dietivâs ou orientações superiores

1i) 1i) 1i)

Assistente Técnico
Funçôes de naturera êxecutiva, dê aplicação de métodos ê processos, com bàre em dfetlvas b€m definldar ê lnstruções terak de
grâu médio de complexidãde nãs áreas de ãtuâção comuns e instrumêntais e no5vários domíniosde atuação dosorrãos e seruiços

Unidâdê dê Gêstto

Diretor de serviço Competênclas constantes no ôfrlgo 6a da Podôda ne 119/2016 de 28 de maÌço 1 Gestão /Administração th)

Tecnico superior

Fünçõesconsultivôs, de estudo, plan€amento, prorÍ.mação, âvãllação e ôpllcação de métodos e proc€ssos de natureza técnica e

ou científica, que fundamentam e pr€param a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de paÍeceres€ projetos, com
diveEos rr.us d€ complexidade, e ex€cução de outrasatividades deapoio seral ou especiàlizado nâs áreasdê atuação comuns,
nsrum€nlais€ operativas dos óÍtãos e seruiços. funções exercidas(om responsbilidade e ôutonomiâ técni.â, aindà quecom

enquadramento superiorquâliíkàdo. RepÍesentação do órgão oü seruiço €m â..unlos dã.uô especialidade, tomândo opçõês d€

indolelécnica, enquâdrâdâs pordirêtivasouorientaçõessuperlores

2k) 2k)

Contabilidade

Techico superior

Funções consullivãs, dê estudo, planeâmento, progrâmôção, avôlaôção ê âpll(açâo dê métodos € processos de natureza té(nica €

ou ci€nlííica, queíundam€ntam e pÍeparam a decisâo. Elaboração, autonomam€nte ou €m grupo, de parec€r€s € pÍoj€tos, com

diveÍÍos€raus de compleridade, e er€(ução de outras atividad€s d€ apoio geral ou especializado nâ5 áíeas d€ atuação comuns,

nstrum€ntaise operalìvãs dos ó18ãos e seryiços. Funções€xercidas con responsbilidâdee ãutonomia técni(â, ainda que com

enquadranento superior quallíicôdo. Rêpr6entâção do órgão ou seruiço em assunlos da sua €specialidade, romando opçõesd€
ndolelécnica, €nquadradas por diretivas ou oÍienlações sup€riores

1 1

Coordenâdor Especialista Competências consiântesnoDecretoLêghlâtivoRegionalne23/99/Mdê26dea8osto 2 2

Assistente Técnico
Funções de nâturerâ êteculivô, de âplicação d€ métodos e proce5sot com baseem dketiv.s b€m deíinidas e instruções gerais de

Srau médio d€ complexidade nas ár€as deatuaçâo comuns€ in*Íumentàis € nosváriosdomínios deãtuação dos orgãosê seruiços.
1 1

Total 1 1 1 2 1 a 1 ? 4 7 a 5 33

38

1 7 0
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2d)el S€cr€t.ria R€sional do Turismo € Cultura

ltl S€ryiço d€ Saúde da Resião Âutónoma da

Madeia E.P.Ë.
coordenãdôr Ìé.ni.ô

ïnh.lh.do6 s 6 brl6
do dhFô m nr6 do .f 29 ò
L.l n. 35/2014 d. 20 dê ,ünho,
d.{m o dlÉtu d. maÉ I

1 Licença de Lonsa Dura(ão Assistente Ope.acional

a) Nofreaçàoemca(oPoh..o

b) N6leÍmosdo.nc3dateinell/2012d€d€20jan€üo.pé{rld€Gãbinêt€
c) Nomeado êm comÉfo de sêoiço ..Íao de DiêloÍ dê s€ru(or da osl

d) 1Ìécnico 5upeiior eh cdèn.ia dernleÍBteAjblicodd6 19 06.2d7

êl.r Ìé.nto suFíioÌêm Mobibid.dê rnrerna dgde0r6.2017
l) - 1 coo.dênãdorÌécnico em 

^cordo 
de cedência d6de 16 0l 2017

s). NonF.Èo êm romb*odesetuto.ãrgo dê DnetoÌde5eÌvÌ6dà tAs

h) flom..do èm comirào dê sêaiço ..Íso dê DÍêloÌ de 5eeiço! da uG

i) r esGrenteÌé.ni(o en.€dônci.d.inter6ç públko ddêorio.2o13.
j) I &.ieterteÌécntoen mohilidade inrêÍc.íeÍàsp.Í..CàÍÍêtra dêÌ&nicosuFrioÌd6dê2t.07 2014.

l) r lnrFroÍ€m mobalidàdejnreÍcí€ià5 pàra.cãÍên.deÌécnkosúFrio.d6deg 04 2017,

i) 1 Íécni@S!Êior ên dná & rnbr6* Éblico&01.6ã1a,


