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REGULAMENTO DO PESSOAL DO IDE-RAM 
 

ARTIGO 1º 

(Regime especial e subsidiário) 
 

1. Ao pessoal do IDE-RAM é aplicável o presente Regulamento, o ordenamento jurídico das 

empresas públicas e o regime do contrato individual de trabalho. 

2. O regime do presente Regulamento será completado nas matérias que o integram por Ordens 

de Serviço emanadas do Conselho de Administração, dentro dos poderes que a lei e os 

Estatutos lhe conferem. 

3. O Estatuto de Pessoal do IDE-RAM é constituído pelo presente Regulamento complementado 

pela legislação laboral aplicável. 

 

CAPITULO I 

ÁREA E ÂMBITO 

ARTIGO 2º 

(Área e âmbito de aplicação) 
 

1. O presente Regulamento aplica-se a todos os trabalhadores ao serviço do IDE-RAM. 

2. O Regulamento aplica-se em todo o território da Região Autónoma da Madeira e, ainda, com as 

devidas adaptações, no estrangeiro, quando os trabalhadores se encontrem, ocasional e 

temporariamente, deslocados. 

3. O Conselho de Administração aplicará o presente Regulamento ao pessoal em comissão de 

serviço ou requisição, tendo em conta a especificidade de cada caso. 

4. O IDE-RAM poderá, a todo o tempo, dar por finda a comissão de serviço ou requisição previstas 

no número anterior de trabalhadores nessas situações. 

 

CAPITULO II 

ADMISSÃO DE PESSOAL 

SECÇÃO I 

OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO 

ARTIGO 3º 

(Objectivos) 
 

A actividade de recrutamento e selecção de pessoal do IDE-RAM deverá obedecer às 

regras constantes do presente Regulamento com vista à prossecução dos seguintes objectivos: 
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a) Correcta adequação dos recursos humanos aos planos de actividade anuais, e de 

médio prazo, do IDE-RAM; 

b) Objectividade no estabelecimento das condições de acesso a cada uma das funções 

e dos procedimentos subsequentes para o seu preenchimento efectivo; 

c) Preenchimento das diversas funções por candidatos que reunam os requisitos 

considerados adequados ao seu eficaz desempenho. 

 

ARTIGO 4º 

(Princípios gerais) 
 

O recrutamento e selecção de pessoal para o IDE-RAM far-se-á, tanto quanto possível, por 

processos e critérios objectivos, em obediência aos seguintes princípios gerais: 

a) Definição prévia do perfil de cada função a preencher; 

b) Recurso preferencial ao recrutamento interno, atento o estabelecido na alínea 

seguinte; 

c) Recurso ao recrutamento externo, sempre que não exista pessoal que reuna os 

requisitos considerados indispensáveis ao integral desempenho da função a 

preencher. 

 

ARTIGO 5º 

(Conceitos) 
 

Para os efeitos deste Regulamento, adoptam-se os seguintes conceitos: 

a) Por "Recrutamento" considera-se o conjunto de procedimentos de prospecção e 

escolha de candidato ao desempenho de qualquer função, mediante a prévia 

definição do perfil exigido para o seu preenchimento; 

b) Por "Selecção" entende-se o conjunto de operações posteriores ao recrutamento e 

destinadas a apurar, de entre os candidatos, aquele que apresente virtualmente 

melhores condições para o seu efectivo desempenho. 

 

ARTIGO 6º 

(Lugar de ingresso) 
 

1. As admissões far-se-ão, em regra, pelo lugar correspondente ao inicio de carreira. 

2. O Conselho de Administração, reconhecida a necessidade funcional e o perfil e experiência 

adequados do candidato, poderá autorizar o recrutamento para um nível diferente do indicado 

para início de carreira. 
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SECÇÃO II 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

ARTIGO 7º 

(Contrato individual de trabalho) 
 

1. Os candidatos seleccionados são contratados pelo IDE-RAM por contrato individual de trabalho, 

subordinado a este regulamento e ao regime legal do Contrato Individual de Trabalho 

2. O contrato individual de trabalho constará de documento escrito e assinado por ambas as partes, 

em duplicado, sendo um exemplar para o IDE-RAM e outro para o trabalhador, do qual conste 

nomeadamente o seguinte: 

a) Nome completo; 

b) Categoria Profissional; 

c) Nível Salarial; 

d) Duração semanal do trabalho; 

e) Local de Trabalho; 

f) Funções a desempenhar e condições particulares de trabalho. 

3.  No acto de admissão será fornecido ao trabalhador um exemplar deste Regulamento. 

 

ARTIGO 8º 

(Categorias profissionais) 
 

1. Todo o trabalhador do IDE-RAM deverá encontrar-se enquadrado numa das categorias cujo 

elenco integra o Anexo I deste Regulamento, de acordo com as funções efectivamente 

desempenhadas. 

2. Poderão ser criadas novas categorias profissionais, sem prejuízo da sua equiparação, para 

efeitos de remuneração, a uma das categorias referidas no número anterior. 

3. Na criação de novas categorias profissionais atender-se-á, à natureza ou exigência dos serviços 

prestados, ao grau de responsabilidade, e ao enquadramento das funções efectivamente 

exercidas pelos seus titulares. 

 

ARTIGO 9º 

(Prestação de serviços não compreendidos no contrato de trabalho) 
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1. O trabalhador deve exercer uma actividade correspondente à categoria profissional que lhe é 

atribuída nos termos do artigo 8º  deste Regulamento. 

 

 

 

2. Quando o interesse do IDE-RAM o justificar, e desde que não se verifique diminuição de 

retribuição, poderá o trabalhador ser temporariamente encarregado pelo responsável do 

respectivo serviço, da execução de tarefas não compreendidas no número anterior, desde que 

não se verifique modificação substancial da situação do trabalhador. 

3. Quando aos serviços temporariamente desempenhados, nos termos do número anterior, 

corresponder um tratamento mais favorável, o trabalhador terá direito a esse tratamento. 

 

CAPITULO III 

REGIMES ESPECIAIS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÕES 

PROFISSIONAIS 

ARTIGO 10º 

(Situações abrangidas) 
 

A alteração da situação profissional do trabalhador pode ocorrer: 

a) Por razões psico-somáticas ou técnicas, através de reclassificação e recolocação; 

b) Por introdução de novas tecnologias, extinção, redimensionamento, ou reorganização 

de actividade no âmbito do IDE-RAM, designadamente através de reconversão dos 

seus quadros e/ou reintegração de efectivos. 

 

ARTIGO 11º 

(Conceitos) 
 

Para efeitos deste Regulamento consideram-se: 

a) Reclassificação: a situação definitiva que consiste na atribuição ao trabalhador, 

limitado na sua aptidão profissional ou por razões psico-somáticas, de outras funções 

que possa exercer sem restrição e que poderão ou não integrar categoria diferente; 

b) Recolocação: a situação definitiva que consiste na colocação do trabalhador, limitado 

na sua aptidão psico-somática ou técnica, em posto ou local de trabalho que 

possibilite o seu aproveitamento em serviço adequado à natureza das limitações; 

c) Reconversão: a alteração do conjunto de tarefas atribuídas a um trabalhador, em 

virtude da introdução de novas tecnologias, mediante extinção, redimensionamento, 

ou reorganização de actividades. 
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ARTIGO 12º 

(Regime) 
 

O regime referido nos artigos anteriores, quando aplicado, constará de Ordem de Serviço 

em que se definirá o enquadramento profissional e salarial dos trabalhadores abrangidos. 

 

CAPITULO IV 

DIREITOS, DEVERES E GARANTIAS 

ARTIGO 13º 

(Deveres do IDE-RAM) 
 

São deveres do IDE-RAM: 

a) Cumprir as disposições da lei e do presente Regulamento bem como as da de mais 

regulamentação interna; 

b) Instalar os trabalhadores em boas condições de salubridade, higiene e segurança; 

c) Tratar os trabalhadores com urbanidade e respeitá-los como seus colaboradores; 

d) Promover o aperfeiçoamento profissional dos trabalhadores através de adequadas 

acções de formação visando o desenvolvimento das suas capacidades profissionais 

e pessoais; 

e) Não exigir de nenhum trabalhador qualquer actividade manifestamente incompatível 

com a sua categoria e deontologia profissionais; 

f) Facultar a consulta do processo individual ao trabalhador ou ao seu representante 

indicado por escrito, sempre que aquele o solicite; 

g) Passar declaração donde constem as referências relativas à situação e curriculum 

profissional, desde que solicitadas pelos trabalhadores; 

h) Indemnizar os trabalhadores pelo prejuízo resultante de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais; 

i) Decidir sobre qualquer petição formulada por escrito por um trabalhador ou por 

intermédio de um seu representante, comunicando-lhe a decisão por escrito. 

 

ARTIGO 14º 

(Deveres dos trabalhadores) 
 

São deveres dos trabalhadores os decorrentes do contrato individual de trabalho e, 

designadamente: 
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a) Desempenhar as funções que lhes forem confiadas, com zelo e diligência, de 

harmonia com as suas aptidões, categoria e deontologia profissionais, e os objectivos 

globais dos serviços em que se encontram inseridos. 

b) Desempenhar com pontualidade o serviço que lhe estiver confiado; 

c) Tratar com urbanidade e lealdade o IDE-RAM, os colegas de trabalho, os superiores 

hierárquicos e as demais pessoas que estejam ou entrem em relação com o IDE-

RAM; 

d) Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança no trabalho; 

e) Participar aos seus superiores hierárquicos os acidentes e ocorrências a normais que 

tenham surgido durante o serviço; 

f) Cumprir as ordens e directrizes do IDE-RAM, emitidas dentro dos respectivos 

poderes de Direcção definidas na lei, neste Regulamento, e demais regulamentação 

interna, com plena observância dos seus direitos e garantias; 

g) Informar o IDE-RAM dos dados necessários à actualização permanente dos seus 

cadastros individuais; 

h) Cumprir as disposições do Estatuto e das leis de trabalho em vigor; 

i) Guardar lealdade ao IDE-RAM, nomeadamente não negociando, por conta própria ou 

alheia, nem utilizando ou divulgando para o efeito informações respeitantes a 

oportunidades ou negócios que envolvam ou possam envolver, directa ou 

indirectamente, o IDE-RAM; 

j) Não exercer qualquer outra actividade que, directa ou indirectamente, possa 

relacionar-se com as actividades do IDE-RAM ou condicionar o respectivo 

desempenho sem autorização expressa do Conselho de Administração. 

 

ARTIGO 15º 

(Garantias dos trabalhadores) 
 

Para além do que releva o artigo 21º do Decreto-Lei nº 49408, de 24 de Novembro de 1969 

e outra legislação avulsa sobre as garantias dos trabalhadores, é proibido ao IDE-RAM: 

a) Diminuir, por qualquer forma, a retribuição do trabalhador, excepto nos casos de 

suspensão do contrato, requisição ou comissão de serviço, nos termos do artigo 34º, 

nº 2 do Decreto Legislativo Regional nº 28-A/99/M, de 30 de Novembro, ou outros 

expressamente previstos, nomeadamente nas que venham a ocorrer por força da 

aplicação dos artigos 10º, 11º e 12º deste Regulamento; 

b) Obrigar os trabalhadores à prestação de actividade alheia ao objecto dos seus 

contratos individuais de trabalho, salvo o disposto no artigo 9º, nº 2, deste 

Regulamento; 
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c) Despedir e readmitir quaisquer trabalhadores, mesmo com o seu acordo, com o 

propósito de os prejudicar ou diminuir os seus direitos e regalias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO 

SECÇÃO I 

PRINCÍPIOS GERAIS 

ARTIGO 16º 

(Regulamento do trabalho) 

 
Compete ao IDE-RAM fixar os termos em que deve ser prestado o trabalho, dentro dos 

limites decorrentes do contrato de trabalho e das normas que o regem e, entre elas, o presente 

Regulamento. 

 

Artigo 17º 

(Local de trabalho) 
 

Considera-se local de trabalho a instalação ou o conjunto das instalações do IDE-RAM 

situadas no concelho onde o trabalhador normalmente presta serviço, ou onde se encontra 

temporariamente deslocado a prestar serviço. 

 

ARTIGO 18º 

(Regime de deslocações para fora do local de trabalho) 
 

O regime de deslocações para desempenho da actividade fora do local de trabalho é 

estabelecido por regulamentação interna emanada do Conselho de Administração. 

 

SECÇÃO II 
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DURAÇÃO DE TRABALHO 

ARTIGO 19º 

(Conceitos) 
 

1. 0 número de horas de trabalho a prestar, em cada dia, denomina-se "período normal de trabalho 

diário”. 

2. "Período normal de trabalho semanal" é o número de horas de trabalho que, por semana, o 

trabalhador se obriga a prestar. 

 

ARTIGO 20º 

(Funcionamento dos serviços e horários de trabalho) 
 

1. Os horários de trabalho serão elaborados genericamente para as várias categorias profissionais, 

ou em especial para algumas delas, e poderão ter diferentes naturezas, nomeadamente: 

a) fixos; 

b) flexíveis; 

c) turnos. 

2. A organização dos horários de trabalho compete ao Conselho de Administração do IDE-RAM, 

que observará os condicionalismos legais, contratuais e regulamentares, estes últimos a publicar 

através de Ordem de Serviço. 

3. O período normal de trabalho semanal de todos os trabalhadores do IDE-RAM será de 35 horas. 

 

ARTIGO 21º 

(Casos especiais de alteração de 

horário de trabalho) 
 

Quando o trabalho normal deva ser prestado, por assim o exigir o interesse do IDE-RAM, 

em horário diferente do habitual, os trabalhadores não poderão eximir-se, salvo circunstâncias 

devidamente justificadas, ao cumprimento desse horário, desde que devidamente aprovado pelo 

Conselho de Administração. 

 

ARTIGO 22º 

(Trabalho suplementar) 
 

1. Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é prestado fora do período normal de 

trabalho diário. 
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2. O regime do trabalho suplementar é o estabelecido pelo Decreto-Lei nº 409/71, de 27 de 

Setembro, com as alterações de regime introduzidas pelo Decreto-Lei nº 421/83, de 2 de 

Dezembro. 

3. Por regulamentação interna, serão fixadas as condições de prestação de trabalho suplementar 

no IDE-RAM. 

 

ARTIGO 23º 

(Registo de entradas e saídas) 
 

O IDE-RAM procederá aos registos de entrada e saída do pessoal para efeito de "controlo 

de presenças" podendo utilizar os meios que entender mais adequados para a sua gestão. 

 

 

 

 

 

 

ARTIGO 24º 

(Isenção de horário) 
 

1. Os trabalhadores isentos de horário de trabalho não estão sujeitos aos limites máximos dos 

períodos normais de trabalho, mas a isenção não prejudica o direito ao dia de descanso semanal, 

aos feriados obrigatórios e a outros dias de descanso concedidos pelas entidades competentes. 

2. Os membros do Conselho de Administração consideram-se para todos os efeitos como 

exercendo as suas funções em regime de isenção de horário de trabalho, cujo subsídio deverá 

ser definido pelo Secretário Regional da tutela. 

3. Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito a um subsídio que não será inferior ao 

valor correspondente a uma hora de trabalho suplementar, por dia. 

 

CAPITULO VI 

REMUNERAÇÃO DO TRABALHO 

SECÇÃO I 

PRESTAÇÕES REMUNERATIVAS 

ARTIGO 25º 

(Remuneração) 
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1. Considera-se remuneração, nos termos do presente Regulamento, a retribuição a que o 

trabalhador tem direito como contrapartida do seu trabalho. 

2. A remuneração base é composta pelo índice de referência correspondente à categoria 

profissional, a que acrescerá uma prestação complementar de remuneração, a definir pelo 

Conselho de Administração, tendo em conta a categoria profissional e as funções 

desempenhadas. 

3. A remuneração base mensal devida aos trabalhadores pelo seu período normal de trabalho é a 

constante de tabela salarial que será divulgada em Ordem de Serviço. 

4. O IDE-RAM entregará aos trabalhadores no acto do pagamento da remuneração, documento 

comprovativo e discriminado da retribuição, nos termos do artigo 94º do Decreto-Lei nº 49408, de 

24 de Novembro de 1969, com a redacção introduzida pela Lei nº 118/99, de 11 de Agosto, e 

artigo 11º do Decreto-Lei nº 491/85, de 26 de Novembro. 

5. A remuneração deverá ser paga até ao último dia útil de cada mês, através de transferência 

bancária. 

 

ARTIGO 26º 

(Complemento de remuneração) 
 

No âmbito do sistema remuneratório referido no nº 2 do artigo anterior, o Conselho de 

Administração fixará uma prestação composta de Graus, com valor unitário de 500$00 (quinhentos 

escudos), tendo em vista complementar a remuneração definida no índice de referência, e 

compensar o mérito e a qualificação profissional com que cada um dos trabalhadores desempenha 

as suas funções. 

 

ARTIGO 27º 

(Subsídio de férias) 
 

1. Os trabalhadores receberão um subsidio de férias igual à remuneração base mensal a que 

tenham direito à data daquelas. 

2. O subsidio referido no número anterior deve ser pago por inteiro conjuntamente com a 

remuneração do mês anterior àquele em que for gozado o maior período de férias. 

3. No ano de admissão, os trabalhadores têm direito a um subsídio de férias igual à retribuição 

correspondente ao período de férias a que tenham direito. 

 

ARTIGO 28º 

(Subsídio de natal)  
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1. Os trabalhadores abrangidos por este Regulamento têm direito a receber um subsidio 

correspondente à sua remuneração base mensal, o qual lhes será pago com a remuneração 

relativa ao mês de Novembro. 

2. Os trabalhadores que não tenham concluído um ano de serviço até 31 de Dezembro receberão, 

com base no referido subsídio, a importância proporcional aos meses de serviço prestado. 

3. No caso de cessação do contrato, será atribuída aos trabalhadores a parte proporcional aos 

meses de serviço prestados nesse ano. 

4. Os trabalhadores que tiverem utilizado períodos de licença sem remuneração ou estiverem 

abrangidos pelos termos do artigo 33º, nº 2 do Decreto Legislativo Regional nº 28-A/99/M, de 30 

de Novembro, receberão, a titulo de subsídio de Natal, uma quantia proporcional aos meses de 

serviço efectivo que hajam prestado, durante o ano em que tal situação se verificar. 

 

SECÇÃO II 

ABONOS E SUBSÍDIOS NÃO RETRIBUTIVOS 

ARTIGO 29º 

(Ajudas de custo) 
 

O direito a ajudas de custo é conferido nos termos e condições constantes da Ordem de 

Serviço prevista no artigo 18º que estabelecerá o regime de deslocações em serviço. 

 

 

 

ARTIGO 30º 

(Subsídio de refeição) 
 

O IDE-RAM pagará um subsídio de refeição correspondente aos dias de trabalho 

efectivamente prestado, de montante a fixar anualmente pelo Conselho de Administração. 

 

ARTIGO 31º 

(Abono para falhas) 
 

Aos trabalhadores que exerçam funções de caixa poderá ser atribuído um abono mensal 

para falhas adequado à responsabilidade inerente à função desempenhada. 

 

CAPITULO VII 

SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO TRABALHO 

ARTIGO 32º 
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(Descanso semanal) 
 

1. Os trabalhadores abrangidos por este Regulamento têm direito, nos termos legais, a um dia de 

descanso semanal obrigatório que será, normalmente, o Domingo. 

2. O IDE-RAM concede aos trabalhadores um dia de descanso semanal complementar que será, 

em princípio, o Sábado. 

3. Se, em razão do interesse do IDE-RAM, o trabalhador prestar a sua actividade em dia de 

descanso semanal obrigatório, terá direito a um dia de descanso compensatório remunerado, a 

gozar num dos três dias úteis seguintes. 

 

ARTIGO 33º 

(Feriados) 
 

Para efeitos de aplicação deste Regulamento, consideram-se dias feriados os definidos no 

artigo 18º do Decreto-Lei nº  874/76, de 28 de Dezembro. 

 

ARTIGO 34º 

(Férias) 
 

1. Todo o trabalhador adquire, em função da natureza do seu contrato, direito a férias remuneradas. 

2. No início de cada ano civil, o Conselho de Administração dará instruções sobre a marcação do 

período de férias e aprovará a respectiva escolha, sob proposta dos respectivos responsáveis por 

cada sector. 

3. O mapa de férias definitivo deverá estar elaborado e afixado nos locais de trabalho, até ao dia 15 

de Abril de cada ano. 

 

ARTIGO 35º 

(Faltas) 
 

1. Falta é a ausência do trabalhador durante o período normal de trabalho diário a que está 

obrigado. 

2. O regime jurídico das faltas é, essencialmente, o definido no Capítulo V do Decreto-Lei nº 874/76, 

de 28 de Dezembro. 

3. O Conselho de Administração definirá em Ordem de Serviço, os conceitos base que se 

considerem essenciais, no sentido de complementar o sistema da gestão administrativa de 

pessoal. 
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ARTIGO 36º 

(Licença sem remuneração) 
 

1. O IDE-RAM poderá conceder, aos trabalhadores que o solicitem, licença sem remuneração, por 

período até 12 meses, devendo os pedidos ser acompanhados da respectiva justificação. 

2. O período referido no número anterior pode ser prorrogado, por solicitação dos trabalhadores, 

desde que estes apresentem a respectiva justificação e o IDE-RAM não veja nisso inconveniente. 

3. O trabalhador beneficiário da licença sem remuneração mantém o direito ao lugar. 

4. O período de licença sem remuneração conta-se para efeito de tempo de serviço no IDE-RAM, 

não se contando, porém, para efeitos de antiguidade na carreira. 

5. Durante o período de licença sem remuneração, suspende-se o contrato de trabalho e cessam os 

direitos, deveres e garantias do IDE-RAM e dos trabalhadores, na medida em que pressuponham 

a efectiva prestação de trabalho. 

 

ARTIGO 37º 

 (Suspensão por impedimento prolongado respeitante ao trabalhador) 
 

1. Quando o trabalhador esteja temporariamente impedido por facto que não lhe seja imputável, 

nomeadamente cumprimento do serviço militar obrigatório, doença ou acidente, e o impedimento 

se prolongue por mais de um mês, cessam os direitos, deveres e garantias do IDE-RAM e dos 

trabalhadores, na medida em que pressuponham a efectiva prestação de trabalho, sem prejuízo 

da observância das disposições aplicáveis da legislação sobre Segurança Social. 

2. O tempo de suspensão conta-se para efeitos de tempo de serviço e de antiguidade, conservando 

o trabalhador o direito ao lugar e demais regalias e continuando integralmente obrigado perante o 

IDE-RAM, nomeadamente, ao dever de lealdade. 

3. O disposto no nº 1 começará a observar-se, mesmo antes de expirado a prazo de um mês, a 

partir do momento em que haja a certeza, ou se preveja, com segurança, que o impedimento terá 

duração superior àquele prazo. 

4. O Contrato de Trabalho caducará, porém, no momento em que se torne certo que o impedimento 

é definitivo, sem prejuízo da observância das disposições aplicáveis sobre Segurança Social. 

 

CAPITULO VIII 

REGIME JURÍDICO DA CESSAÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL 

DE TRABALHO, E DA CELEBRAÇÃO E CADUCIDADE DO 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO 

ARTIGO 38º 

(Causas de cessação) 
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Aplica-se aos trabalhadores do IDE-RAM o regime instituído pelo Decreto-Lei nº 64-A/89, de 

27 de Fevereiro. 

 

CAPÍTULO IX 

REGIME DISCIPLINAR 

ARTIGO 39º 

(Poder disciplinar) 
 

1. O IDE-RAM tem poder disciplinar sobre os trabalhadores que se encontrem ao seu serviço. 

 

2. O poder disciplinar é exercido pelo Conselho de Administração que o pode delegar nos 

superiores hierárquicos do trabalhador. 

3. As sanções punitivas das infracções disciplinares são as seguintes: 

a) repreensão verbal; 

b) repreensão registada; 

c) multa; 

d) suspensão do trabalho com perda de retribuição; 

e) despedimento com justa causa. 

4. Na aplicação das sanções disciplinares deverá atender-se-á natureza e gravidade da infracção, 

ao grau de culpa, ao comportamento do agente, à sua personalidade e às condições particulares 

de serviço em que o trabalhador possa ter-se encontrado no momento da infracção, e às demais 

circunstâncias relevantes do caso. 

 

 

 

 

ARTIGO 40º 

(Averiguações das infracções) 
 

A averiguação das infracções, a que se presuma corresponder sanção superior à de 

repreensão verbal, deverá ser feita através de processo de inquérito ou de processo disciplinar. 

 

CAPITULO X 

SEGURANÇA SOCIAL E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES 

ARTIGO 41º 

(Segurança social) 
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Nos termos do artigo 33º do Decreto Legislativo Regional nº 28-A/99/M, de 30 de 

Novembro, os trabalhadores do IDE-RAM serão inscritos na respectiva Instituição de Segurança 

Social. 

 

ARTIGO 42º 

(Medicina do trabalho) 
 

1. O IDE-RAM assegurará o funcionamento de um serviço de medicina do trabalho e de apoio aos 

cuidados básicos de saúde dotado de meios proporcionados à natureza dos riscos a que 

eventualmente estejam expostos os seus trabalhadores, dando na sua implementação e 

organização, cumprimento ao estipulado nos Decretos-Lei nºs 47511 e 47512, de 25 de Janeiro 

de 1967, e na secção VII do Decreto-Lei nº 491/85, de 26 de Novembro. 

2. O serviço, de acordo com a sua natureza predominantemente preventiva, orientar-se-á para o 

estudo e vigilância das condições de segurança, higiene, salubridade e conforto, com 

repercussões na saúde dos trabalhadores, a definir em condições a publicar oportunamente. 

 

ARTIGO 43º 

(Complemento de subsídio de doença) 
 

Durante o período de doença comprovada, o IDE-RAM poderá pagar aos trabalhadores 

subsídios complementares de doença, cobrindo total ou parcialmente a diferença entre a 

percentagem da retribuição ilíquida paga pela Instituição de Segurança Social e a retribuição ilíquida 

que o trabalhador receberia se estivesse em efectividade de funções, nos termos a definir em Ordem 

de Serviço. 

 

 

 

 

 

ARTIGO 44º 

(Subsídio complementar de saúde) 
 

O IDE-RAM poderá conceder aos seus trabalhadores subsídios complementares relativos a 

despesas de assistência médica e medicamentosa, nos termos a definir em Ordem de Serviço.  

 

ARTIGO 45º 
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(Acidentes de trabalho e doenças profissionais) 
 

1. O IDE-RAM fica sujeito aos regimes legais dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

2. O IDE-RAM obriga-se ainda ao pagamento por inteiro das retribuições dos trabalhadores 

acidentados ou atingidos por doenças profissionais, sempre que esse direito não seja garantido 

pelo regime legal mencionado no número anterior. 

3. Para efeitos de cobertura do risco de acidente de trabalho considerar-se-á sempre como tal o que 

ocorreu no itinerário do trabalhador de e para o local de trabalho. 

4. O IDE-RAM poderá garantir, por contrato de seguro, a cobertura dos riscos referidos nos 

números anteriores. 

 

CAPITULO XI 

FORMAÇÃ0 

ARTIGO 46º 

(Princípios gerais) 
 

1. O IDE-RAM desenvolverá a formação dos trabalhadores ao seu serviço visando o seu 

desenvolvimento integral nos aspectos profissional e social, numa perspectiva de formação 

permanente. 

2. A formação promovida pelo IDE-RAM terá como objectivo prioritário a aquisição ou actualização 

de conhecimentos profissionais com vista à elevação do nível de desempenho, individual e 

global, compatível com as exigências e responsabilidades cometidas a um organismo desta 

natureza. 

3. Para os efeitos dos números anteriores, o IDE-RAM poder-se-á dotar dos meios humanos e 

materiais julgados adequados à prossecução de uma equilibrada política de formação 

profissional. 

 

ARTIGO 47º 

(Formação) 
 

1. A formação profissional desenvolve-se em ciclos anuais e consubstancia-se no Programa de 

Formação em função dos objectivos estabelecidos a curto e médio prazo para a actividade do 

IDE-RAM. 

2. O Programa de Formação é essencialmente, um instrumento de gestão em que se procura 

conciliar os interesses do IDE-RAM e a melhoria do seu serviço no aprofundamento e 

desenvolvimento dos níveis de eficiência profissional dos trabalhadores e bem assim o direito 

destes à carreira profissional. 
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3. Para os efeitos do número um serão programadas, em simultaneamente com o orçamento do 

IDE-RAM, as acções de formação para o ano seguinte, sem prejuízo daquelas que devam ser 

efectuadas em prazo mais amplo. 

 

ARTIGO 48º 

(Acções de formação) 
 

1. Aos trabalhadores que tenham de frequentar acções de formação efectuadas em local diverso do 

seu local habitual de trabalho, serão previamente estabelecidas as respectivas condições, tendo 

como referência as inerentes às deslocações em serviço de idêntica duração. 

2. As acções de formação que visem a progressão profissional deverão ser objecto de avaliação 

específica a qual assentará em critérios gerais, sem prejuízo de critérios específicos que possam 

vir a ser casuisticamente estabelecidos pela natureza de certas acções de formação. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 49º 

(Termo de serviço e antiguidade) 
 

1. Considera-se tempo de serviço efectivo o período contado desde a data de admissão, por 

qualquer título, no IDE-RAM, e ao pessoal integrado nos termos do artigo 34º, nº 1, do Decreto 

Legislativo Regional nº 28-A/99/M, de 30 de Novembro, a totalidade do tempo de serviço 

prestado na função pública, descontando, apenas em caso de readmissão, o tempo decorrido 

entre a cessação do contrato e a readmissão. 

2. O tempo de serviço releva para efeitos de antiguidade e de acesso nas carreiras profissionais, 

nos termos estabelecidos. 

3. A antiguidade na carreira é todo o tempo de permanência nessa carreira, depois de abatidas as 

faltas injustificadas, e os períodos de suspensão disciplinar e de licença sem retribuição. 

 

ARTIGO 50º 

(Regime fiscal) 
 

Os trabalhadores do IDE-RAM estão sujeitos à tributação aplicável às retribuições dos 

trabalhadores subordinados às leis do Contrato Individual de Trabalho. 

 

ARTIGO 51º 

(Interpretação e regulamentação supletiva) 
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As dúvidas emergentes do presente Regulamento serão esclarecidas por deliberação do 

Conselho de Administração o qual, deverá, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, 

proceder aos ajustamentos considerados necessários no sentido de implementação de uma política 

de recursos humanos compatível com objectivos definidos para o IDE-RAM. 

 

ARTIGO 52º 

(Entrada em vigor e mudança de regime) 
 

1. O presente Regulamento entra em vigor nos termos do despacho da sua aprovação pelo 

Secretário Regional da tutela. 

2. A integração no quadro de pessoal far-se-á de acordo com as categorias e carreiras constantes 

do anexo I. 

3.  O anexo IV referido no artigo 53º será publicado no prazo máximo de 8 dias após a entrada em 

vigor deste Regulamento. 

 

ARTIGO 53º 

(Anexos) 
 

Constituem Anexos ao presente Regulamento, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Quadro de categorias profissionais por níveis e carreiras; 

Anexo II -Tabela salarial; 

Anexo III - Quadro de pessoal do IDE-RAM; 

Anexo IV - Definição de funções. 

 

ARTIGO 54º 

(Normas transitórias) 
 

1. Todas as remissões efectuadas para Leis ou Decretos-Lei específicos considera-se também 

efectuada para toda a legislação sucedânea. 

2. As relações laborais entre o IDE-RAM e os trabalhadores ao seu serviço podem ser 

regulamentadas por Convenção Colectiva de Trabalho. 

3. O Conselho de Administração goza de competência para negociar e subscrever qualquer 

Convenção Colectiva de Trabalho cujo âmbito se aplique ao IDE-RAM e seus trabalhadores. 
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ANEXO I 

 
Anexo I nos termos do artigo 8º, nº 1, do regulamento de pessoal que contempla as 

carreiras e categorias a prever no quadro do IDERAM. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carreiras

Nível Assessoria Técnica Apoio Administrativo e Logístico 
                

13 Assessor A   Técnico A         

12 Assessor B   Técnico B         

11 Assessor C   Técinco C         

10     Técnico D         

9     Técnico E         

8     Técnico F  Técnico Adm. A    

7     Técnico G  Técnico Adm. B    

6     Técnico H  Assistente Adm. A    

5     Técnico I  Assistente Adm. B    

4     Técnico J  Administrativo A    

3       Administrativo B Motorista A 
2        Administrativo C Motorista B 
1        Administrativo D    
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ANEXO II 

 
Tabela salarial de acordo com o previsto no artigo 25º do presente regulamento de pessoal, 

designadamente os índices de referência indicados no nº 2. 

 

 Índice Carreiras 

Nível Referência Assessoria Técnica Apoio Administrativo e Logístico 

                     

13   300 000$00 Assessor A  Técnico A           

12   270 000$00 Assessor B  Técnico B           

11   240 000$00 Assessor C  Técinco C           

10   215 000$00    Técnico D           

9   190 000$00    Técnico E           

8   170 000$00    Técnico F  Técnico Adm. A      

7   150 000$00    Técnico G  Técnico Adm. B      

6   135 000$00    Técnico H  Assistente Adm. A    

5   120 000$00    Técnico I  Assistente Adm. B       

4   105 000$00    Técnico J  Administrativo A      

3   90 000$00       Administrativo B   Motorista A 

2   80 000$00       Administrativo C     Motorista B 

1   70 000$00       Administrativo D      
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ANEXO III 

 
Nos termos do artigo 31º do Decreto Legislativo Regional nº 28-A/99/M, de 30 de 

Novembro, o quadro de pessoal do IDE-RAM, é o seguinte: 

 
Conselho de Administração Presidente 1 

      Vogais  2 

Pessoal Dirigente  Director Departamento     7 

      Coordenador de Área    10 

          Assessor A  

                 Assessoria  Assessor B 3 (*) 

      Assessor C  

          Técnico A  

      Técnico B  

      Técnico C  

Carreira Técnico D  
Técnica Técnico E 20  (*) 

      Técnico F  

      Técnico G  

      Técnico H  

      Técnico I  

      Técnico J  

          Técnico Adm. A  

      Técnico Adm. B   

      Assistente Adm. A   

Carreira Administrativa  Assistente Adm. B 15 (*) 

e de Apoio Logístico  Administrativo A  

      Administrativo B  

      Administrativo C  
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      Administrativo D  

Motorista       Motorista A  
          Motortista B 2  (*) 

                         (*) As dotações referidas são globais. 

 

ANEXO IV 

 
Definição de funções e características para as diferentes categorias previstas no quadro de 

pessoal constante do Anexo III ao presente Regulamento. 

 

ASSESSOR  A   [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

Desempenha funções na dependência directa do Conselho de Administração ou de algum 

dos seus membros, designadamente: 

• Condução de estudos e projectos diversos, efectuando análises e emitindo pareceres, 

relacionados com a sua área de competência; 

• Participação em grupos de trabalho diversos, concebendo estudos, propostas e relatórios 

tendentes à realização dos objectivos do IDE-RAM; 

• Para além de outras funções que lhe venham a ser atribuídas, compete-lhe ainda a 

representação externa dos interesses do IDE-RAM. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe orientações gerais quanto aos objectivos a atingir relativamente aos trabalhos atribuídos. 

• Recebe informações gerais de carácter administrativo e organizacional. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 

• Controla o cumprimento de planos e políticas e a consecução de objectivos previamente 

definidos. 

• Pode coordenar funcionalmente o trabalho de equipas multidisciplinares, compostas por técnicos 

e outros quadros. 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração exercer funções de direcção de 

departamento. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• A função exige habilitações literárias preferencialmente ao nível de licenciatura. 
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• Conhecimentos alargados em várias áreas técnico cientificas, e/ou grande experiência de gestão 

de unidades organizacionais, planeamento e projectos. 

 

ASSESSOR  B                          [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Desempenha funções na dependência directa do Conselho de Administração ou de algum dos 

seus membros, designadamente: 

• Condução de estudos e projectos diversos, efectuando análises e emitindo pareceres, 

relacionados com a sua área de competência; 

 

• Participação em grupos de trabalho diversos, concebendo estudos, propostas e relatórios 

tendentes à realização dos objectivos do IDE-RAM; 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe orientações sobre objectivos gerais da organização, bem como informações precisas 

quanto aos recursos humanos, financeiros e materiais que lhe estão adstritos. 

• Recebe orientações quanto aos objectivos a atingir relativamente aos trabalhos em que participa. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA]. 

• Pode coordenar funcionalmente o trabalho de equipas multidisciplinares, compostas por técnicos 

e outros quadros. 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração exercer funções de direcção de 

departamento. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• A função exige habilitações literárias preferencialmente ao nível de licenciatura. 

• Conhecimentos alargados em várias áreas técnico cientificas, e/ou grande experiência de gestão 

de unidades organizacionais, planeamento e projectos. 

 

 ASSESSOR  C               [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

Na dependência  directa de um director de departamento, realiza tarefas de apoio e 

colaboração nomeadamente na realização de estudos e análise dos respectivos resultados. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe orientações específicas quanto aos objectivos a atingir. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
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• Pode coordenar funcionalmente e orientar profissionais de nível inferior. 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração exercer funções de direcção de 

departamento. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 
A função exige habilitações literárias preferencialmente ao nível de licenciatura. 

 

 

 

 

 

TÉCNICO A                           [CONTEÚDO FUNCIONAL]  

• Planeia, organiza e conduz programas com profundas e diversificadas exigências, envolvendo 

problemas críticos, cuja solução envolve importantes avanços e desenvolvimentos relacionados 

com a temática em causa; 

• Emite recomendações sobre estratégia empresarial, objectivos empresariais globais e previsão 

da evolução do ambiente empresarial e sectorial; 

• Identifica, concebe e conduz planos de trabalho em áreas onde os princípios  não se encontram 

completamente definidos, pelo que exigem maior rigor de actuação 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 
É informado sobre os objectivos gerais da organização, implicações da sua actividade 

noutras áreas do Instituto e sobre restrições quanto aos recursos materiais, humanos e financeiros. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 

• Define os objectivos e planeia as actividades de vários grupos estruturados, que estejam sob a 

sua supervisão; 

• Exerce supervisão através dos resultados, podendo, no entanto, dar orientações e instruções 

quanto à selecção e adequação dos métodos e técnicas de trabalho; 

• Toma decisões susceptíveis  de afectar um conjunto estruturado de actividades diversas; 

• Pode supervisionar pessoal de apoio não técnico e coordenar o trabalho de técnicos de nível 

inferior; 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração exercer funções de direcção ou coordenação 

de unidades orgânicas. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 
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• Habilitações literárias preferencialmente ao nível de licenciatura, acrescido de experiência 

profissional relevante, de duração não inferior a sete anos; 

• Competência para tomar decisões e dar pareceres de carácter decisivo; 

• Criatividade, capacidade de decisão e maturidade de julgamento; 

• Competência para estabelecer e manter contactos com outras organizações para a negociação 

bem sucedida de assuntos críticos. 

 

TÉCNICO B                        [CONTEÚDO FUNCIONAL]  

• Planeia actividades, organiza e dirige programas de acções cuja realização pode requerer a 

intervenção de vários grupos estruturados de postos de trabalho; 

• Elabora estudos, pareceres e informações em assuntos respeitantes à sua área de actuação; 

• Adapta, alarga e sintetiza princípios, teorias e técnicas em configurações novas e originais; 

 

• Pode exercer funções de elevado grau de responsabilidade no contexto orgânico do Instituto. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• É informado sobre objectivos gerais da organização, implicações da sua actividade noutras áreas 

da Empresa e sobre restrições quanto aos recursos materiais, humanos e financeiros; 

 

• Elabora, em conjunto com o superior hierárquico, o plano de actividades e orçamento para a sua 

unidade orgânica, sendo supervisionado em relação aos resultados atingidos. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 

• Define os objectivos e planeia as actividades de vários grupos estruturados que estejam sob a 

sua supervisão; 

• Exerce uma supervisão através dos resultados, podendo, no entanto, dar orientações e 

instruções quanto à selecção e adequação de métodos e técnicas de trabalho; 

• Toma decisões susceptíveis de afectar um conjunto estruturado de actividades diversificadas; 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração, exercer funções de direcção e coordenação 

de unidades orgânicas; ou 

• Pode supervisionar pessoal de apoio não técnico e coordenar o trabalho de técnicos de nível 

inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Habilitações preferenciais ao nível de licenciatura acrescida de experiência profissional de 6 ou 

mais anos em postos de trabalho técnico de nível inferior e complexidade crescente. 
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• Deve ter exercido funções de complexidade e responsabilidade do tipo das enunciadas no nível 

anterior (Técnico  C); 

• Competência profissional que permita ser considerado perito numa área profissional, sobre 

produtos ou sobre processos; 

• Capacidade para lidar com problemas complexos e de contornos imprecisos que requeiram 

abordagens inovadoras; 

• Competência para formular e conduzir séries completas de estudos relacionados ou projectos 

multidisciplinares. 

 

TÉCNICO  C                                [CONTEÚDO FUNCIONAL]  

• Procede à determinação, avaliação e selecção de técnicas, métodos e procedimentos 

alternativos e da sequência em que devem ser aplicados; 

• Executa trabalhos complexos ou que exijam grande precisão de execução; 

• Concede assessoria técnica na sua área de especialização. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe indicações relativamente aos resultados gerais esperados dos trabalhos; 

• Desenvolve com autonomia a maior parte dos trabalhos da sua área profissional, podendo 

receber apoio técnico em problemas pouco habituais e de elevada complexidade; 

• Submete a aprovação superior propostas de projectos e planos a desenvolver. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração, exercer funcões de direcção e coordenação 

de unidades orgânicas; ou 

• Pode supervisionar pessoal de apoio não técnico e coordenar o trabalho de técnicos de nível 

inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Habilitações preferenciais ao nível de licenciatura e experiência profissional de, pelo menos, 5 

anos em postos de trabalho técnico de nível inferior (Técnico  D); 

• Os postos de trabalho deste nível exigem: 

• Profissionais com competência em todos os aspectos convencionais da sua especialização; 

• Competência técnica para avaliar e seleccionar abordagens a problemas novos e imprevistos e 

aplicar métodos inovadores a grande diversidade de problemas; 

• Capacidade para interpretar o significado e alcance de resultados e indicadores da sua área de 

actividade. 
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TÉCNICO D                               [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Procede à selecção e adaptação de métodos e procedimentos correntes mais adequados à 

natureza dos problemas; 

• Desenvolve métodos alternativos ou modificados dentro das técnicas correntemente utilizadas; 

• Colabora na pesquisa de soluções para problemas resultantes da não aplicabilidade de métodos 

padronizados e da necessidade de adaptação de técnicas e equipamentos. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções de carácter genérico em relação à maior parte dos problemas que enfrenta, e 

orientações técnicas na resolução de problemas complexos e pouco frequentes; 

• Quando executa actividades habituais, o seu trabalho é revisto quando concluído. 

• Quando executa actividades complexas e pouco frequentes, é supervisionado em relação à 

correcção dos princípios técnicos aplicados e fundamentação das decisões tomadas. 

 

 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 

• Pode por nomeação do Conselho de Administração, exercer funções de direcção e coordenação 

de unidades orgânicas; ou 

• Pode supervisionar pessoal de apoio não técnico e coordenar o trabalho de técnicos de nível 

inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• A função exige habilitações preferenciais a nível de licenciatura e experiência de, pelo menos, 4 

anos em funções técnicas de nível inferior (Técnico E); 

• Os titulares de postos de trabalho deste nível devem ser capazes de aplicar, com plena 

autonomia, métodos e técnicas correntes e de participar na escolha e adaptação de técnicas 

inovadoras e problemas pouco habituais e complexos. 

 

TÉCNICO E                          [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Aplica métodos e técnicas padronizados na solução de problemas correntes; 

• Procede à selecção dos métodos e procedimentos padronizados mais adequados à natureza de 

problemas menos frequentes; 

• Desenvolve métodos alternativos ou modificados sob supervisão técnica. 
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[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções de carácter genérico em trabalho de rotina; 

• É apoiado tecnicamente na solução de problemas pouco habituais; 

• O seu trabalho é revisto quanto à correcção dos princípios técnicos aplicados e quanto à 

fundamentação das decisões tomadas. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Pode supervisionar pessoal de apoio não técnico e coordenar o trabalho de técnicos de nível inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• A função exige habilitações preferenciais ao nível de licenciatura, acrescido de experiência 

profissional de, pelo menos 3 anos em postos de trabalho técnico de nível inferior (Técnico F); 

• Os titulares de postos de trabalho deste nível devem ser competentes para seleccionar e adaptar 

métodos, técnicas e procedimentos padronizados ou de aplicação corrente. 

 

TÉCNICO F                   [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Aplica uma gama variada de métodos e procedimentos padronizados; 

 

 

• Detecta problemas resultantes da aplicação de métodos e procedimentos padronizados em 

função das respectivas condições de aplicação; 

• Recomenda a introdução de modificações em métodos e procedimentos padronizados ou a 

adopção de métodos alternativos; 

• Pode, por vezes, aplicar métodos menos comuns, mas de acordo com orientações específicas e 

sob supervisão quanto à sua aplicação. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções quanto à natureza e âmbito dos trabalhos a realizar; 

• Relativamente a novos trabalhos são especificados os métodos a aplicar e os critérios de 

validação dos resultados; 

• Os trabalhos são revistos quanto à boa aplicação dos métodos e quanto à correcção dos 

resultados. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Pode coordenar o trabalho de pessoal de apoio não técnico. 
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[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 
Habilitações preferenciais ao nível de licenciatura e experiência anterior não inferior a um  ano. 

. 

TÉCNICO G                           [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

Se possuidor de curso superior: 

• Realiza tarefas no âmbito de adaptação e estágio, procurando desenvolver as suas 

competências técnicas permitindo a aplicação prática de conhecimentos teóricos; 

• Dá apoio a técnicos mais experientes, por forma a adquirir  conhecimentos, através da execução 

acompanhada e discussão de problemas. 

Se possuidor de formação profissional adequada e elevada experiência profissional pode planear, 

desenvolver e executar tarefas especializadas. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Se possuidor de curso superior, recebe instruções específicas e detalhadas quanto ao 

desenvolvimento dos trabalhos e aos resultados a obter; 

• Os trabalhos são verificados durante o seu desenvolvimento e os resultados são revistos quando 

terminados os trabalhos; 

• Se o titular for detentor de elevada experiência profissional na sua área de actuação, pode 

desenvolver as suas tarefas com instruções de carácter geral sobre métodos a utilizar. 

 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Se o titular for detentor de formação profissional adequada e elevada experiência profissional na sua 

área de actuação pode coordenar profissionais com qualificação inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Primeiro nível para admissão de bachareis e licenciados, ou em alternativa; 

 

 

• Qualificação obtida por formação profissional, técnico profissional ou vocacional e experiência de 

pelo menos 5 anos, no exercício de funções dentro da sua área de actividade. 

 

TÉCNICO H                             [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Realiza trabalhos de carácter operacional, com alguma complexidade, podendo receber auxílio 

de colegas mais experientes ou de quem dependa funcionalmente, em diferentes fases do modo 

operatório, quando aborda problemas novos ou pouco frequentes; 
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• Analise problemas que lhe são colocadas dentro da sua área de actividade e apresenta solução. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções genéricas sobre os trabalhos a desenvolver e objectivos a atingir; 

• O trabalho é supervisionado quando acabado. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Pode coordenar o trabalho de outros profissionais menos qualificados da sua área de actividade ou 

pessoal que lhe seja afecto para a realização de determinados trabalhos. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial equivalente ao 12º ano de escolaridade em área de especialização 

adequada e 3 anos de experiência anterior, ou; 

• 9º ano de escolaridade e formação profissional na sua área de actividade, acrescido de um 

adequado “Curriculum” no exercício de funções dentro do seu campo de actuação e 5 anos de 

experiência anterior. 

 

TÉCNICO  I                               [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

Realiza trabalhos de carácter operacional, com alguma complexidade, podendo receber auxílio de 

colegas mais experientes ou de quem dependa funcionalmente, em diferentes fases do modo 

operatório, quando aborda problemas novos ou pouco frequentes. 

 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções relativamente detalhadas sobre os novos trabalhos a desenvolver; 

• Pode determinar os procedimentos de execução dos trabalhos, sendo supervisionado após 

conclusão dos trabalhos nos casos mais frequentes e em fases da operação nos menos 

habituais. 

 

 [REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial corresponde ao 12º ano de escolaridade em área de 

especialização adequada ou 9º ano e qualificação obtida por formação profissional na sua área 

de actuação; 

• Experiência profissional anterior, de pelo menos 2 anos em funções de qualificação inferior na 

sua área de actividade. 
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TÉCNICO  J                                [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Realiza tarefas simples e variadas, de carácter operacional, dentro de uma área de 

especialidade; 

• Pode resolver problemas que se lhe apresentam com menor frequência, por analogia com as 

situações equacionadas para os trabalhos mais frequentes. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções detalhadas conforme o trabalho a realizar, nomeadamente quando o mesmo 

se realiza pela primeira vez; 

• O seu trabalho é supervisionado quando acabado embora a supervisão possa abranger as fases 

mais importantes do mesmo. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial equivalente ao 12º ano de escolaridade em área de especialização 

apropriada; 

• Ou 9º ano de escolaridade e experiência profissional anterior de pelo menos 1 ano na sua área 

de actuação. 

 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO A            [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Atribuições genéricas semelhantes às indicadas para Técnico Administrativo B, mas 

desenvolvidas com maior autonomia, podendo requerer abordagens sucessivas, obtenção de 

dados parcelares, verificação e ajustamentos no decurso da execução; 

• Estuda ou realiza planos relativos a uma área administrativa; 

• Elabora propostas de métodos e processos de realização de trabalhos; 

• Elabora propostas de planos de actuação em áreas delimitadas. 

 

• Colabora em estudos de determinação de custos, proveitos e resultados; 

• Analisa contratos de adjudicação e licenciamento; 

• Recolhe elementos e presta esclarecimentos sobre legislação, normas e regulamentos; 

 

 [SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções de carácter geral quanto à natureza e extensão dos trabalhos; 

• O trabalho é revisto quanto à adequação dos métodos e resultados. 
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[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Pode coordenar funcionalmente um ou mais grupos de profissionais administrativos de qualificação 

inferior. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial correspondente ao ensino superior curto; ou nível educacional 

correspondente ao 12º ano de escolaridade e, pelo menos, sete anos de experiência profissional 

anterior em funções administrativas; 

• Amplos conhecimentos de uma actividade especializada da área administrativa ou de várias 

delas em menor profundidade que permitam o estudo e análise de problemas e a elaboração e 

condução de programas de solução. 

 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO B                [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Aplica as normas de uma técnica corrente, tomando certas iniciativas quanto à selecção dos 

meios e sucessão das etapas de trabalho; 

• Utiliza métodos, procedimentos e meios no estudo de partes de conjuntos mais vastos. Assim: 

• Implementa novos métodos ou processos em determinada área administrativa; 

• Controla ou coordena o desenvolvimento de actividades administrativas; 

• Assessoria a hierarquia relativamente a contratos de vária ordem e desenvolve as acções 

necessárias à sua clarificação; 

• Prepara elementos e faz sínteses para a elaboração de vários documentos de gestão; 

• Organiza processos de índole administrativa ou judicial e efectua as diligências necessárias, 

junto de entidades públicas ou privadas, para a realização dos seus objectivos; 

• Centraliza e sistematiza informação de várias áreas da organização e toma as iniciativas 

requeridas para a sua articulação interna e desta com o exterior. 

 

 

 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções de carácter geral quanto à natureza e extensão dos trabalhos e, 

eventualmente, quanto aos métodos a utilizar; 

• O trabalho é revisto quanto à boa utilização dos métodos e correcção dos resultados. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
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Pode coordenar funcionalmente o trabalho de profissionais administrativos menos qualificados. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial correspondente ao 12º ano de escolaridade; 

• Conhecimentos especializados da sua área de actuação tais como: contabilidade geral, gestão 

de armazéns, orçamentos, recursos humanos, secretariado, compras e outras; 

• Pelo menos cinco anos de experiência profissional anterior na área administrativa. 

 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO A               [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Além de poder realizar atribuições características das categorias inferiores da carreira 

administrativa, com base em informações sobre os objectivos a atingir, métodos estabelecidos e 

meios existentes, executa tarefas que requerem a pesquisa e análise de informação sobre 

situações estáveis – tais como: 

• Analisa reclamações e presta informações ao exterior; 

• Verifica elementos a fornecer a outros departamentos e ao exterior; 

• Recolhe e trata elementos para elaboração de orçamentos e controlo da sua execução; 

• Pode substituir o responsável pela unidade organizacional nas sua ausências e impedimentos; 

• Selecciona questões e problemas dando andamento aos que se encontram no seu âmbito de 

competência e remetendo os restantes a decisão superior; 

• Planeia e organiza completamente eventos, tais como encontros, seminários e outros que 

requerem faseamento, provisão e mobilização dos meios necessários e a de acções de 

execução. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções mais ou menos detalhadas conforme a complexidade do trabalho, mas 

apenas quando se realiza pela primeira vez; 

• Trabalho supervisionado quando acabado. 

 

[SUPERVISÃO EXERCIDA] 
Pode coordenar funcionalmente o trabalho de profissionais de nível inferior da sua área. 

 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial equivalente ao 12º ano e pelo menos 3 anos de experiência 

profissional anterior na área administrativa; ou 
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• Escolaridade mínima obrigatória e pelo menos 6 anos de experiência profissional anterior na área 

administrativa; 

• Conhecimentos aprofundados dos procedimentos de toda a área administrativa e gerais de 

outras áreas correlacionadas. 

 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO B         [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Executa tarefas definidas quanto aos resultados a atingir, combinando uma gama alargada de 

operações e actividades de forma coerente, quer sejam do tipo das indicadas para Administrativo 

A, quer do tipo seguinte: 

• Recolhe e controla elementos para a elaboração de conferência de facturas; 

• Organiza e controla processos relativos a pagamentos e utilização de crédito bancário; 

• Efectua análise e reconciliação de contas mesmo entre diferentes sistemas contabilísticos;  

• Executa processamentos completos, envolvendo consultas, cálculos simples, verificações e 

acertos, preenchimentos de mapas e declarações; 

• Recolhe e compila dados, efectua cálculo de indicadores, de custos e outros para diversas 

finalidades; 

• Confere documentos de despesa, procede a pagamentos, preenche e processa documentos 

relativos aos movimentos efectuados; 

• Classifica documentos contabilísticos por diário e contas, efectua conferências de contas e 

mapas de demonstração para detecção e correcção de erros; 

• Efectua o registo, selecção e classificação da bibliografia recebida. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe informações precisas sobre o modo operatório e sobre os resultados a atingir; 

• O trabalho é supervisionado quando acabado, embora opcionalmente a supervisão possa incidir 

sobre o termo das suas fases mais importantes. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial equivalente ao 12º ano em área de especialização adequada, e 

pelo menos 1 ano de experiência profissional anterior na área administrativa; ou 

• Escolaridade mínima obrigatória e pelo menos 4 anos de experiência profissional anterior na área 

administrativa; 

• Conhecimentos alargados dos procedimentos da sua área administrativa especializada. 

 

ADMINISTRATIVO A         [CONTEÚDO FUNCIONAL] 
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• Pode realizar as atribuições características definidas para Administrativo B, embora o seu nível 

de competência profissional, obtido por experiência ou formação, lhe permita actuar com maior 

autonomia e proficiência; 

• São atribuições características desta categoria: 

• Efectua o tratamento de processos, introduzindo dados em computador, expedindo 

documentação relativa aos mesmos, efectuando registos e preenchendo formulários, solicitando 

elementos informativos adicionais, verificando conformidades e procedendo a arquivo; 

• Realiza atendimento de primeiro nível prestando assistência ao público nas suas relações com a 

organização e informações sobre os procedimentos de actuação mais adequados; 

• Regista, leva a despacho e expede correspondência; 

• Efectua pagamentos utilizando um fundo de maneio e providenciando pela sua reconstituição, 

assim como vendas de publicações assegurando a reconstituição de stocks; 

• Confere facturas e outros documentos, minuta correspondência e providencia a difusão interna 

de informação; 

• Participa no atendimento em feiras, seminários e afins; 

• Pode prestar ajuda aos utilizadores no âmbito da micro informática; 

• Colige e consolida elementos; 

• Pode fazer traduções e redigir documentos; 

• Pode secretariar reuniões e elaborar minutas das respectivas actas; 

• Pode prestar apoio administrativo a um ou mais colaboradores ou a um director  de uma unidade 

orgânica. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 
Recebe instruções precisas quanto às acções a realizar, os limites de actuação, métodos a utilizar e 

meios disponíveis. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial equivalente ao 12º ano de escolaridade em área de especialização 

adequada; 

• Ou, escolaridade mínima obrigatória e experiência profissional anterior de, pelo menos, dois anos 

na área administrativa; 

• Conhecimentos de tratamento de texto, arquivo, atendimento de público; 

• Conhecimentos gerais dos procedimentos administrativos da sua área de actuação, da 

organização e dos seus produtos. 
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ADMINISTRATIVO B          [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Pode realizar as atribuições definidas para o nível anterior, mas com maior autonomia; 

• São atribuições características desta categoria: 

• Ordena, confere, regista e distribui documentos, valores e materiais; 

• Colige elementos, efectua registos e cálculos simples relativos a processamentos, execução de 

mapas e outros afins para controle de situações de pessoal, equipamentos e movimentos 

diversos; 

• Classifica e arquiva documentos segundo códigos ou indicações pré determinadas; 

• Pode prestar apoio administrativo a um ou mais colaboradores. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções precisas e detalhadas quanto às acções a realizar, os limites a respeitar, 

métodos a utilizar e meios disponíveis; 

• trabalho é supervisionado em relação às suas fases mais importantes através de verificação de 

conformidade com as finalidades. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• A função exige um nível educacional preferencial equivalente à escolaridade mínima obrigatória; 

• Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (tratamento de texto), arquivo e 

procedimentos administrativos da sua área de actividade; 

• Conhecimentos gerais da organização e dos seus produtos; 

• Experiência anterior preferencial de, pelo menos, um ano na área administrativa. 

 

ADMINISTRATIVO C          [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Executa a movimentação interna e externa de objectos e outro expediente, conduzindo se 

necessário veículos motorizados; 

• Efectua compras no exterior; 

• Realiza depósitos de dinheiro, cheques e outros valores em bancos; 

• Dactilografa ou processa o texto de documentos; 

• Realiza atendimento a visitantes, procedendo à sua identificação, encaminhamento e 

esclarecimentos gerais; 

• Estabelece ligações telefónicas, transferindo para os telefones internos as chamadas recebidas, 

estabelece as ligações internas ou para o exterior e pode proceder ao registo de chamadas; 

• Executa serviços de arquivo. 
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[SUPERVISÃO RECEBIDA] 
Recebe instruções simples e detalhadas sobre a natureza do trabalho e os modos operatórios. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 
A função exige um nível educacional preferencial correspondente à escolaridade mínima obrigatória. 

 

ADMINISTRATIVO D            [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Executa tarefas de apoio e suporte aos diversos serviços nomeadamente: entrega de 

correspondência e objectos aos serviços destinatários; 

• Acompanha visitantes nas instalações para os conduzir às pessoas ou serviços pretendidos; 

• Colabora em trabalhos de reprodução, transporte e arquivo de documentação; 

• Realiza outros trabalhos de complexidade semelhante não especificados. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 

• Recebe instruções concretas; 

• Supervisão permanente com base em parâmetros rígidos de verificação imediata. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 
Formação escolar adequada às funções. 

 

MOTORISTA A                      [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

Exerce atribuições características idênticas às definidas para motorista de 2ª, mas com maior 

autonomia e poder de decisão possibilitadas por experiência anterior e reconhecimento profissional. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 
O trabalho é supervisionado em relação às suas fases mais importantes através de verificações de 

conformidade com as finalidades. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial correspondente ao 9º ano de escolaridade; 

• Pelo menos 2 anos de experiência como motorista; 

• Carta de condução adequada ao tipo de veículo a conduzir. 

 

MOTORISTA B                                 [CONTEÚDO FUNCIONAL] 

• Conduz automóveis, camiões e outros veículos e manobra equipamentos acoplados; 

• Zela pelo estado de limpeza, conservação e manutenção das viaturas e equipamentos; 
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• Procede a acções de pequena manutenção e a pequenas reparações, informando sobre o estado 

das viaturas; 

• Orienta e colabora no acondicionamento de materiais e bagagens e em cargas e descargas; 

• Efectua pequenas compras, distribui volumes e transporta dinheiros ou valores; 

 

• Abastece as viaturas e requisita serviços de manutenção; 

• Preenche ou confere formulários variados relativos às suas actividades e às viaturas. 

 

[SUPERVISÃO RECEBIDA] 
Recebe instruções simples e detalhadas sobre as operações a realizar. 

 

[REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO] 

• Nível educacional preferencial correspondente ao 9º ano de escolaridade; 

• Carta de condução adequada ao tipo de veículo a conduzir. 

 


