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Junta de Freguesia de Mire de Tibães 

Rua 25 de Abril, n 1 | Mire de Tibães | 4700-565 Braga 



Junta de Freguesia de Mire de Tibães

MAPA-RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO, POR CARGO/CARREIRA/CATEGORIA

 2021 ANO:

Cargo/Carreira/Categoria Número de postos de trabalho OBSERVAÇÕES (a);(b)

Assistente Operacional  5 

Assistência Técnico  1 

 5  1 TOTAL

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

(a)-mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b)-mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial
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Junta de Freguesia de Mire de Tibães

MAPA DE PESSOAL (Artigo 5º da Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro)

ANO:  2022 

Competências/actividades Cargo/Carreira/Categoria Área de formação académica e/ou 
profissional

Número de 
postos de 
trabalho

OBS (a);(b)

Atividade: Ação Educativa

Competências: Realização e orientação para 

resultados; responsabilidade e compromisso com o 

serviço; organização e método de trabalho; 

otimização de recursos; relacionamento 

interpessoal; tolerância à pressão e contrariedades; 

conhecimentos especializados e experiência; e 

trabalho de equipa e cooperação.

 4 Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória

Atividade: Serviços Gerais das Instalações da 

Freguesia 

Competências: realização e orientação para 

resultados; responsabilidade e compromisso com o 

serviço; organização e método de trabalho; 

otimização de recursos; relacionamento 

interpessoal; conhecimentos especializados e 

experiência; trabalho de equipa e cooperação; 

iniciativa e autonomia.

 1 Assistente Operacional Escolaridade Obrigatória

Atividade: Serviços Administrativos

Competências: realização e orientação para 

resultados; responsabilidade e compromisso com o 

serviço; organização e método de trabalho; 

adaptação e melhoria contínua; comunicação; 

conhecimentos especializados e experiência; 

trabalho em equipa e cooperação; orientação para 

o serviço público.

 1 Assistência Técnico 12º Ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;

 5  1 TOTAL

Produto licenciado a: Junta de Freguesia de Mire de Tibães

(a)-mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b)-mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial
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