Aprovado
(ASSINADO NO ORIGINAL)

MARCOS PERESTRELO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL

Força Aérea Portuguesa
MAPA DE PESSOAL CIVIL
2017
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MAPA DE PESSOAL CIVIL 2017

Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Atribuições / competências / atividades

Estudar, planear, projetar as plantas dos imóveis da Força Aérea atendendo à conceção arquitetónica dos
edifícios e à sua relação harmoniosa com o meio envolvente, executar desenhos e maquetas para auxiliar o seu
trabalho, fazer planos pormenorizados e elaborar caderno de encargos, fornecer indicações sobre o custo e a
duração dos trabalhos, prestar assistência técnica, orientando a execução dos trabalhos

Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

5

Área de formação
académica e/ou
profissional

Nº de
postos
de
trabalho

ARQUITETURA

5

Docente

Obs

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência
Conceber e realizar planos de obras e estabelecer estimativas de custo e orçamentos, executar os cálculos,
assegurando a resistência e a estabilidade da obra considerada e tendo em atenção fatores como a natureza dos
materiais de construção a utilizar, proceder ao estudo do terreno e do local mais adequado para a construção da
obra, superintender os trabalhos de manutenção e reparação de construções existentes

1

ENGENHARIA CIVIL

1

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência
Prestar assistência técnica na elaboração dos Cadernos de Encargos, no âmbito dos procedimentos de aquisição
dos combustíveis, lubrificantes e fluídos hidráulicos, promover a realização de cursos de controlo de qualidade
dos combustíveis destinados ao pessoal da Força Aérea que a nível das Unidades executa esta missão,
implementar a nível da Força Aérea todo o normativo OTAN, sobre combustíveis e lubrificantes

1

ENGENHARIA QUÍMICA

1

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência
Conceber o perfil e modo de gestão agro-florestal, acompanhar os projetos de investimento público aprovados,
monotorizar a qualidade dos serviços efetuados nas áreas intervencionadas, cumprir os Planos de Gestão
Florestal e de outros instrumentos de gestão nas suas componentes técnico e administrativa, apoiar a elaboração
de peças processuais (parte técnica) no âmbito dos procedimentos administrativos para venda de produtos agroflorestais e/ou aquisição de bens e seviços, melhorar a capacidade produtiva das áreas e sua adequação à
produção agro-florestal e monitorização das condições de trabalho agro-florestal

1

ENGENHARIA
AGRONÓMICA

1

a)

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência

Efetuar consultas de psicologia aos militares e proceder ao seu acompanhamento psicológico, realizar entrevistas
de grupo e individuais no âmbito de seleção e recrutamento de pessoal militar

2

PSICOLOGIA

2

SERVIÇO SOCIAL

1

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Relacionamento interpessoal; Comunicação
Planear e programar ações de natureza social, acompanhar as situações de risco e participar em ações de apoio
aos doentes da Força Aérea

1

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência
Examinar peças por observação direta ou utilizando outros meios adequados a fim de definir a técnica e os
materiais a utilizar de acordo com o estado de conservação e as características da peça (tela, borracha,
fuselagem, instrumentos, painel cockpit, interiores, fardas, estandartes, motores, hélices, etc), elaborar a ficha
técnica com os elementos observados e proceder ao restauro e conserto utilizando as técnicas e os materiais
adequados restituindo à peça o aspeto original, proceder à revisão e atualização do inventário registando a
origem, a história e as intervenções de restauro e conservação que tenham sido feitas
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1

RESTAURO E
CONSERVAÇÃO

1

a)

Perfil de competências: Planeamento e organização; Análise da informação e sentido crítico; Conhecimentos especializados e experiência
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

Apoio administrativo e secretariado, receção e tratamento do expediente e posterior reencaminhamento, receção e
reencaminhamento de chamadas telefónicas

134

134

f)

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Comunicação; Análise da informação e sentido crítico
Realizar tarefas relacionadas com a gestão de documentos, registo, cotação averbamento de registos, descrição
de documentos, acondicionamento de documentos, pesquisa documental, produção editorial e a aplicação de
normas de funcionamento de arquivo

ARQUIVO

1

1

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Conhecimentos e experiência; Análise da informação e sentido crítico
Realizar tarefas relacionadas com a aquisição, o registo, a catalogação, a cotação e armazenamento de espécies
documentais a nível da Força Aérea

1

BIBLIOTECA E
DOCUMENTAÇÃO

1

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Conhecimentos e experiência; Análise da informação e sentido crítico
Analisar esquemas e desenhos das instalações, circuitos e equipamentos elétricos, executar a montagem de
equipamentos e circuitos facultando o apoio técnico necessário, efetuar o diagnóstico de avarias e repara-las

4

4

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Adaptação e melhoria contínua; Optimização de recursos
Assegurar o fornecimento atempado e com qualidade dos depósitos de aquecimento e geradores, dos
combustíveis e lubrificantes de aviação e terrestres, reabastecer as aeronaves, proceder à manutenção do
sistema de reabastecimento de aeronaves, acompanhar a manutenção técnica dos depósitos de combustível

4

4

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Optimização de recursos
Rececionar, identificar e classificar todo o material recebido quer a nível nacional, quer a nível internacional,
nomeadamente componentes das aeronaves, das viaturas, fardamento, armamento e produtos químicos, entre
outros, proceder ao registo da distribuição do material para as Unidades, efetuar a gestão de stocks

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Análise da informação e sentido crítico
Executar planos e outros traçados, examinar esboços, esquemas e especificações técnicas elaborados por
engenheiros e outros técnicos

6

6

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Adaptação e melhoria contínua; Análise da informação e sentido crítico
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades

Analisar esquemas de instalações e as especificações técnicas e executar os trabalhos de instalação, manutenção
e reparação de equipamentos eletrónicos, analisar os esquemas, planos de cablagem e os respetivos
componentes eletrónicos

Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

4

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

4

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Adaptação e melhoria contínua; Análise da informação e sentido crítico
Executar experiências, análises e ensaios no domínio da mecânica de solos, receber ou fazer colheitas de
amostras de solo e de materiais a usar em construção civil

1

1

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Análise da informação e sentido crítico; Otimização de recursos
Manobrar as maquinas de microfilmagem, utilizando os métodos adequados, a fim de reduzir com precisão e
detalhe a informação documental para posterior arquivamento

3

3

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação
Traduzir textos escritos para a língua pretendida, assegurar a comunicação entre interlocutores, interpretar
verbalmente intervenções faladas de uma língua para a outra em conferências, traduzir oralmente textos escritos

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Comunicação; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Assegurar as atividades de distribuição do expediente, executar a reprodução de documentos, assegurar o
fornecimento de consumíveis nos serviços

12

12

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Otimização de recursos; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Conduzir, apascentar e guardar os animais nas pastagens e distribuir-lhes forragens, palhadas, rações, água, de
acordo com a espécie a tratar, lavar os animais e respetivas instalações e proceder à ordenha

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Otimização de recursos
Limpar e lavar superfícies e objetos utilizando produtos e utensílios adequados, esvaziar os cestos do lixo para
contentores adequados, repor produtos utilizados nas instalações sanitárias, fazer camas e substituir a roupa

94

94

g)

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Otimização de recursos
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Vigiar, prevenir e combater os incêndios, prestar os primeiros socorros, quando necessário, proteger e salvar
mercadorias durante e após o incêndio, inspecionar as instalações a fim de garantir que os regulamentos de
prevenção de incêndios são respeitados, participar em exercícios de salvamento, proceder à manutenção do
material de combate a incêndios, conduzir o veiculo de combate de incêndios

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

2

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Construir estruturas e confranges para betão armado, armar ferro, homogeneizar massas de betão e fabricar e
montar elementos de alvenaria, executar outras tarefas similares

15

15

a)

73

h)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Orientação para a segurança
Executar, a partir da consulta da ementa ou instruções recebidas, as tarefas necessárias à confeção dos
alimentos, nomeadamente preparar os ingredientes, cozinhar os alimentos em recipientes apropriados, vigiar a
evolução dos cozinhados a fim de proceder à correção dos temperos ou da temperatura, empratar os alimentos
cozinhados e proceder à sua guarnição, zelar pela limpeza da cozinha e seus utensílios

73
Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Inovação e qualidade; Iniciativa e autonomia

Receber em armazém todo o tipo de material, registar e identificar o material existente, armazenar e zelar pela
conservação dos materiais, providenciar a manutenção dos níveis de existências nos armazéns

15

15

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Iniciativa e autonomia; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Chefiar os encarregados operacionais que coordenam e controlam os assistentes operacionais cuja atividade seja
receber em armazém todo o tipo de material, registar e identificar o material existente, armazenar e zelar pela
conservação dos materiais, providenciar a manutenção dos níveis de existências nos armazéns

6

6

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Coordenação; Relacionamento interpessoal
Instalar circuitos e aparelhagem elétrica, designadamente, de sinalização acústica e luminosa, iluminação interior
e exterior, ignição e arranque do motor, localizar e determinar as deficiências de instalação e de funcionamento,
substituir ou reparar platinados, reguladores de tensão, motores de arranque ou outros componentes elétricos
avariados, ensaiar os diversos circuitos e aparelhagem, realizar afinações e reparações dos elementos mecânicos
na sequência das reparações e afinações dos circuitos elétricos

7

7

b)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Iniciativa e autonomia; Orientação para a segurança
Coordenar e controlar os assistente operacionais cuja atividade seja avaliar esquemas e desenhos das
instalações, circuitos e equipamentos elétricos, executar a montagem de equipamento e circuitos facultando o
apoio técnico necessário, efetuar o diagnostico de avarias e repará-las

1

1

Perfil de competências: Trabalho de equipa e cooperação; Coordenação; Inovação e qualidade;
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Pôr as mesas colocando toalhas, pratos, guardanapos, copos e talheres de acordo com a refeição a ser servida,
servir as refeições, garantir a satisfação das solicitações dos utilizadores das messes, recolher a loiça e toalhas
das mesas após terminada a refeição

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

82

21

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

Nº de
postos
de
trabalho

103

Obs

i)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Executar todas as atividades necessárias à manutenção e funcionamento das infraestruturas (edifícios,
logradouros e outros), designadamente pequenas reparações utilizando para o efeito o material adequado

6

6

Perfil de competências: Inovação e qualidade; Iniciativa e autonomia; Otimização de recursos
Coordenar e controlar os assistentes operacionais cuja atividade seja executar todas as atividades necessárias à
manutenção e funcionamento das infraestruturas (edifícios, logradouros e outros), designadamente pequenas
reparações utilizando para o efeito o material adequado

1

1

Perfil de competências: Trabalho de equipa e cooperação; Coordenação; Inovação e qualidade;
Executar a manutenção, reparação e controlo de qualidade dos vários tipos de equipamento de voo,
nomeadamente capacetes, fatos de voo, luvas, páraquedas, calçado, entre outros, por forma a garantir a sua
operabilidade, proceder aos ajustes necessários do equipamento de voo de acordo com as características físicas
de cada utilizador

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Otimização de recursos
Abastecer viaturas, proceder às contagens do combustível gasto, repor níveis de óleo e água nas viaturas, lavar
os exteriores e interiores das viaturas, quando necessário, efetuar pequenas ações de manutenção e reparação
que não requeiram a imobilização oficinal das viaturas

7

7

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Relacionamento interpessoal; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Revestir estruturas e componentes de peças de mobiliário com diversos materiais, fixar os componentes e
acessórios, reparar e aplicar estofos em automóveis

3

3

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Otimização de recursos; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Regular e vigiar o funcionamento de máquinas destinadas a reproduzir documentos, por processos variados, fazer
fotocomposição com entrada direta, independente e computorizada, fazer a revisão tipográfica, efetuar a
reprodução gráfica e proceder à encadernação dos documentos, quando necessário

6

6

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Preparar as terras, amanhando-as ou adubando-as adequadamente, efetuar e/ou controlar regas com mangueiras
ou por aspersão, semear e plantar as espécies de jardins e proceder à estacagem ou escoragem das árvores ou
arbustos, proceder ao corte de áreas arrelvadas de acordo com especificações técnicas

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

19

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

19

c)

17

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Otimização de recursos
Montar, transformar e reparar artigos de madeira, utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, executar a obra a
partir de modelos, desenhos, outras especificações técnicas ou de acordo com a sua criatividade

17
Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Inovação e qualidade; Orientação para a segurança
Detetar deficiências de funcionamento em veículos ligeiros e pesados, determinar as respetivas causas,
desmontar, substituir ou reparar os órgãos danificados, proceder a afinações e realizar outros trabalhos inerentes
à sua conservação

24

24

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Inovação e qualidade; Orientação para a segurança
Coordenar e controlar os assistentes operacionais cuja atividade seja detetar deficiências de funcionamento em
veículos ligeiros e pesados, determinar as respetivas causas, desmontar, substituir ou reparar os órgãos
danificados, proceder a afinações e realizar outros trabalhos inerentes à sua conservação

1

1

Perfil de competências: Trabalho de equipa e cooperação; Coordenação; Inovação e qualidade;
Chefiar os encarregados operacionais que coordenam e controlam os assistentes operacionais cuja atividade seja
detetar deficiências de funcionamento em veículos ligeiros e pesados, determinar as respetivas causas,
desmontar, substituir ou reparar os órgãos danificados, proceder a afinações e realizar outros trabalhos inerentes
à sua conservação

1

1

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Coordenação; Relacionamento interpessoal
Garantir a manutenção do material elétrico dos equipamentos agregados às infraestruturas para apoio da
Unidade, nomeadamente telefones, sistemas filares (micro-ondas) e rádios terra (emissores e recetores)

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Inovação e qualidade; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Conduzir, abastecer e lavar os veículos pesados que utiliza, mantê-los em bom estado de utilização e
funcionamento, reportar superiormente qualquer anomalia detetada

7

7

Perfil de competências: Responsabilidade e compromisso com o serviço; Relacionamento interpessoal; Orientação para a segurança
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Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Operar as máquinas de lavar separando a roupa de acordo com a cor e tipo de sujidade, enxugar a roupa,
colocando-a na corda da roupa ou em máquinas de secar roupa, limpar e engomar a roupa utilizando substâncias
químicas, proceder a pequenos arranjos quando necessário

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

23

Nº de
postos
de
trabalho

23

Obs

e)

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Otimização de recursos; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Reproduzir documentos e manobrar a fotocopiadora, garantir o abastecimento de papel e os níveis de tóner
adequados por forma a garantir a sua operacionalidade

2

2

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Otimização de recursos; Responsabilidade e compromisso com o serviço
Realizar tarefas de tratamento de corrosão e pintura de viaturas e/ou aeronaves e outros equipamentos, usando
para o efeito os materiais e locais adequados, nomeadamente estufas e equipamentos de pintura, proceder a
pequenos retoques de pintura na chapa das viaturas e/ou aeronaves e outros equipamentos

10

10

a)

Perfil de competências: Otimização de recursos; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Orientação para a segurança
Garantir a segurança das instalações e equipamentos através de controlo de acesso às instalações, anotação dos
movimentos de pessoas, veículos ou mercadorias, detetar atividades suspeitas ou aparentemente anormais e
reportar superiormente a situação

22

22

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Relacionamento interpessoal; Orientação para a segurança
Montar estruturas metálicas, ler e interpretar desenhos e outras especificações técnicas da peça a fabricar, traçar
os contornos no material, efetuar verificações utilizando instrumentos de medida, tais como paquimetros,
micrómetros e outros, montar as peças e ensaiar o conjunto, quando acabado, fazer soldaduras a estanho, solda
forte ou com maçarico oxi-acetilenico, se necessário

17

17

d)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Orientação para a segurança
Coordenar e controlar os assistentes operacionais cuja atividade seja montar estruturas metálicas, ler e interpretar
desenhos e outras especificações técnicas da peça a fabricar, traçar os contornos no material, efetuar verificações
utilizando instrumentos de medida, tais como paquimetros, micrómetros e outros, montar as peças e ensaiar o
conjunto, quando acabado, fazer soldaduras a estanho, solda forte ou com maçarico oxi-acetilenico, se necessário

1

1

Perfil de competências: Trabalho de equipa e cooperação; Coordenação; Inovação e qualidade;
Assegurar a normal operação dos equipamentos da Estação de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) e
Estações Elevatórias (EE), cumprindo o percunizado nas fichas de operação e folhas de registo diário; zelar pela
efetivação de controle analítico do efluente inicial e final; providenciar que sejam encaminhadas ao destino final as
lamas de depuração

3

3

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Relacionamento interpessoal; Responsabilidade e compromisso com o serviço
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Visto
O CEMFA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

(RUBRICADO NO ORIGINAL)

FORÇA AÉREA
MAPA DE PESSOAL CIVIL 2017

Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades

Executar as ações de manutenção preventiva e de manutenção corretiva nas aeronaves e suas componentes, na
área de casquilharia, respeitando e cumprindo as determinações previstas nos Procedimentos da Qualidade na
Manutenção (PQM) em vigor; alertar superiormente sempre que ocorram situações anómalas que saiam da esfera
de responsabilidade do trabalhador

Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

2

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

2

Perfil de competências: Conhecimento e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Vigiar a sala de leitura, efetuar o primeiro atendimento do publico prestando esclarecimentos, entregar e receber
obras pedidas pelos utentes, participar superiormente eventuais ocorrências, cuidar da arrumação e conservação
das espécies bibliográficas, proceder à abertura das obras, carimba-las e sela-las, numerar senhas e cartões de
leitura, satisfazer pedidos de fotocopias

3

3

a)

10

b)

6

a)

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Organização e método de trabalho; Relacionamento interpessoal
Efetuar trabalhos de pintura de fachadas e pavimentos necessários à conservação ou acabamento de edifícios,
efetuar pinturas e marcações no pavimento necessárias ao ordenamento do trânsito

10
Perfil de competências: Trabalho de equipa e cooperação; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Orientação para a segurança
Lavar louça utilizando os produtos adequados, proceder ao seu enxaguamento passando-os por água, auxiliar na
preparação dos alimentos nas cozinhas

6
Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Lavar, cortar e limpar os alimentos de acordo com instruções recebidas; colaborar na preparação das guarnições
para os pratos; colaborar nos trabalhos de arrumação da cozinha e seus utensílios

7

7

Perfil de competências: Organização e método de trabalho; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Instalar, reparar e efetuar a manutenção de elementos e circuitos elétricos de equipamentos, ler e interpretar
esquemas e especificações técnicas, preparar os condutores e efetuar as ligações, a partir do esquema de
cablagem, assegurar a estanquecidade das instalações e o isolamento das ligações elétricas, verificar a
continuidade elétrica e detetar e localizar deficiências nas ligações, efetuar a manutenção preventiva dos órgãos
elétricos dos equipamentos industriais

1

1

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Adaptação e melhoria contínua; Orientação para a segurança
Operar, efetuar manutenção e controlar as subestações e postos de transformação

1

1

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Orientação para a segurança
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Visto
O CEMFA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

(RUBRICADO NO ORIGINAL)

FORÇA AÉREA
MAPA DE PESSOAL CIVIL 2017

Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

Reparar os elementos mecânicos na sequência de reparações e afinações dos circuitos elétricos

13

13

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Conduzir veículos de transporte de passageiros de acordo com o percurso estabelecido pela Unidade, abastecer e
lavar as viaturas que utiliza, reportar superiormente qualquer anomalia detetada no funcionamento do veiculo

5

5

a)

Perfil de competências: Orientação para o serviço público; Relacionamento interpessoal; Orientação para a segurança
Conduzir, abastecer e lavar as máquinas pesadas e reportar superiormente qualquer anomalia detetada

8

8

Perfil de competências: Relacionamento interpessoal; Responsabilidade e compromisso com o serviço; Orientação para a segurança
Conduzir, manobrar e proceder à manutenção dos tratores que opera, lavrar e aceirar os terrenos por forma a
prevenir fogos florestais, executar atividades agrícolas na preparação de terrenos para receberem os diversos
tipos de sementeiras

2

2

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Orientação para a segurança
Operar e regular tornos automáticos ou semiautomáticos de corte, regular o fluxo de lubrificante sobre a superfície
de corte das ferramentas, vigiar o progresso da operação e verificar a qualidade do trabalho executado,
procedendo às correções necessárias, se necessário, limpar e lubrificar o torno

2

2

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Organização e método de trabalho; Inovação e qualidade
Soldar peças metálicas, aquecendo-as e aplicando-lhes uma solda forte em estado fundido, limpar as peças a
ligar, aquece-las por meio de maçarico oxi-acetilenico, arco elétrico ou por outro dispositivo de aquecimento,
espalhar a solda forte nomeadamente de latão, bronze ou outra substância metálica sobre os bordos a juntar e
fundi-la, limpar e dar polimento às peças soldadas

31

31

a)

1

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Otimização de recursos; Orientação para a segurança
Ler e interpretar a planta da obra, os esquemas e outras especificações técnicas; marcar os roços e providenciar
pela respetiva abertura, nas paredes e nos tetos; colocar e fixar, sobre a obra em tosco, equipamentos de medida
de controlo e outra aparelhagem elétrica; realizar as ligações necessárias e isolá-las; montar e ligar, quando
necessário, armaduras de iluminação de diversos tipos; controlar as redes, utilizando aparelhos de medida e
verificar o funcionamento da instalação; localizar, quando necessário, as deficiências e repará-las ou efetuar as
modificações necessárias
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Visto
O CEMFA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

(RUBRICADO NO ORIGINAL)

FORÇA AÉREA
MAPA DE PESSOAL CIVIL 2017

Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Área de formação
académica e/ou
profissional

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Docente

Nº de
postos
de
trabalho

Obs

Executar, instalar e reparar canalizações de água, esgotos, ventilação, gás e aquecimento

2

2

b)

ESTOMATOLOGIA

1

a)

MEDICINA GERAL E
FAMILIAR

2

a)

Perfil de competências: Conhecimentos e experiência; Trabalho de equipa e cooperação; Orientação para a segurança
Exercer atos médicos no âmbito da especialidade de Estomatologia

1
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Exercer atos médicos no âmbito da especialidade de Medicina Geral e Familiar

2

Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Audiologia
AUDIOLOGIA

2

CARDIOPNEUMOLOGIA

3

2
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Cardiopneumologia

3

Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Aplicar os conhecimentos de nutrição e dietética no planeamento das ementas de acordo com os recursos
alimentares, definir ementas especiais, realizar consultas no âmbito da especialidade de Dietista, atualizar
manuais e diretivas sobre alimentação

1

DIETISTA

1

NEUROFISIOLOGIA

1

Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Neurofisiologia

1
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
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Visto
O CEMFA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

(RUBRICADO NO ORIGINAL)

FORÇA AÉREA
MAPA DE PESSOAL CIVIL 2017

Carreiras gerais
Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Técnico
Superior

Assistente
Técnico

Assistente Operacional

Carreiras especiais

Subsistentes

Atribuições / competências / atividades
Encarregado
Geral
Operacional

Encarregado
Operacional

Assistente
Operacional

Chefe de Mesa

Especial
Médica

Técnico
Superior de
Saúde

Enfermeiro

Técnico de
Diagnóstico
e
Terapeutica

Área de formação
académica e/ou
profissional

Nº de
postos
de
trabalho

ORTÓPTICA

1

INGLÊS

1

DOCÊNCIA

2

DOCÊNCIA

4

Docente

Obs

Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Ortoptia

1
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Ministrar cursos de inglês aos militares e civis da Força Aérea

1
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Ministrar aulas aos alunos da Academia da Força Aérea

2
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia
Ministrar aulas aos alunos da Academia da Força Aérea

4
Perfil de competências: Planeamento e organização; Conhecimentos especializados e experiência; Iniciativa e autonomia

TOTAL

12

162

7

4

566

21

3

0

0

8

7

790

a) 1 pt a criar
b) 2 pt a criar
c) 3 pt a criar
d) 4 pt a criar
e) 5 pt a criar
f) 6 pt a criar
g) 10 pt a criar
h) 14 pt a criar
i) 21 pt a criar
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