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8.  Com efeito, à data de aprovação do mapa de pessoal da DGO, não se encontravam 

identificadas necessidades adicionais de técnicos superiores na área de informática e gestão 

de informação. Estas necessidades vieram a revelar-se no âmbito da manutenção evolutiva 

ao sistema Business Inteligence dos Sistemas Orçamentais. 

9. É neste contexto que se submete para autorização superior a alteração ao mapa de pessoal 

da DGO de 2013. 

10. Perante esta alteração de realidade propõe-se o seguinte mapa de pessoal: 

Cargo / Carreira / Categoria 
Área de formação académica 

e/ou profissional 

Número de postos de 

trabalho 
Total parcial 

Diretor-Geral (1)   1 

57 
Subdiretor-Geral (1)   4 

Diretor de Serviços (1)   17 

Chefe de Divisão (1)   35 

Técnico Superior 

Licenciatura na área de 

Informática  

5 

136 
Licenciatura em Direito 11 

Licenciatura na área 

económica 

88 

Outras 32 

Técnico de Informática   13 

27 Especialista de Informática   13 

Coordenador de Projeto  1 

Assistente Técnico   16 16 

Encarregado Operacional   1 
8 

Assistente Operacional   7 

Total   244 

 

11. Para economia da presente Informação, importa atender ao disposto no artigo 5.º, da Lei n.º 

12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR): 

“1 - Os mapas de pessoal contêm a indicação do número de postos de trabalho de que o 

órgão ou serviço carece para o desenvolvimento das respectivas actividades, caracterizados 

em função:   

a) Da atribuição, competência ou actividade que o seu ocupante se destina a cumprir 

ou a executar;   

b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;   

c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de 

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular.   

d) Do perfil de competências transversais da respectiva carreira e, ou, categoria, a 

aprovar nos termos do n.º 2 do artigo 54.º, complementado com as competências 

associadas à especificidade do posto de trabalho  

2 - Nos órgãos e serviços desconcentrados, os mapas de pessoal são desdobrados em tantos 

mapas quantas as unidades orgânicas desconcentradas.   

3 - Os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela entidade competente 

para a aprovação da proposta de orçamento e tornados públicos por afixação no órgão ou 

serviço e inserção em página electrónica, assim devendo permanecer.   




