
 
 

 

 

Caracterização do mapa de pessoal 

No que respeita aos recursos humanos dos SMAS TV, relativamente ao ano de 2019, 
verificou-se um aumento considerável do número de trabalhadores(as) do mapa de pessoal 
comparativamente com o ano anterior. 

Assim, o total de trabalhadores(as) em efetividade de funções, em 31 de dezembro de 2019, 
era de 164 trabalhadores(as). A este número acrescem duas trabalhadoras em comissão de 
serviço e um trabalhador em mobilidade, todos a desempenhar funções na Câmara Municipal 
de Torres Vedras, e 1 trabalhador em situação de prisão. 

De salientar que, na sequência do que já havia acontecido em 2018, de modo a reforçar os 
quadros dos SMAS TV e a colmatar as saídas de pessoal que se vinham a verificar desde 
2010, em 2019, foram admitidos(as) 16 trabalhadores(as), 15 dos(as) quais na sequência 
de procedimentos concursais e 1 em mobilidade.  

Não obstante ter havido um número de admissões significativo, uma vez que deixaram de 
exercer funções um total de 9 trabalhadores – 7 por motivo de aposentação, 1 por mobilidade 
para outro serviço e 1 por licença sem vencimento - o aumento do número de 
trabalhadores(as) foi de apenas 7. 

Por outro lado, verificou-se a consolidação da situação de mobilidade de 1 trabalhadora que 
veio de outro município, bem como a designação em mobilidade intercarreiras de um 
assistente técnico que passou para a carreira de técnico superior. Também ocorreram 
algumas mobilidades na categoria atenta a necessidade de promoção de um adequado 
aproveitamento e maximização dos recursos humanos existentes para o cumprimento das 
atribuições dos SMAS TV. 

Ressalva-se o facto de que para além das designadas carreiras do regime geral ainda 
subsistem com as designações anteriores um trabalhador e uma trabalhadora que integram 
a carreira de informática, em virtude das suas carreiras ainda não terem sido revistas.  

A distribuição dos recursos humanos do mapa de pessoal por carreira/categoria teve a 
seguinte evolução: 

 

 

 

 


