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Apoio administrativo e secretariado, receção e tratamento do 
expediente e posterior reencaminhamento, receção e 
reencaminhamento de chamadas telefónicas 235 200 35 235 Administrativo 200 35

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

6 4 2 6 Arquitetura 4 2

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

1 1 0 1 Arquivo 1 0

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

3 3 0 3
Assistente Técnico de 
Eletricidade

3 0

Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Audiologia
1 1 0 1 Audiologia 1 0

Assegurar as atividades de distribuição do expediente, 
executar a reprodução de documentos, assegurar o 
fornecimento de consumíveis nos serviços

23 20 3 23 Auxiliar Administrativo 20 3

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

1 1 0 1
Auxiliar de Biblioteca e 
Documentação

1 0

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 0 2 Auxiliar de Pecuária 2 0

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

89 79 10 89 Auxiliar de Serviços 79 10

Atendimento público ao nível de solicitações bibliotecárias de 
grande complexidade e controlo de circulação das 
publicações, livros e revistas disponíveis na Biblioteca 2 0 2 2

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação

0 2

Coordenar e dirigir projetos destinados a aquisição e 
eliminação de documentos, zelar pela definição, orientação e 
execução de todos os processos adequados ao tratamento 
documental, contribuir de forma assertiva e fundamentada 
para os critérios de avaliação relacionados com o interesse 
administrativo, probatório e histórico-cultural da 
documentação; tratamento de informação ao nível da 
indexação de documentos da Força Aérea, atendimento ao 
público ao nível de solicitações bibliotecárias de grande 
complexidade; normalização documental, verificação da 
formatação e da implementação do acordo ortográfico, 
controlo e a atualização de documentos e a emissão de 
pareceres sobre os regulamentos

3 1 2 3

Biblioteconomia, Arquivo e 
Documentação (Ciências da 
Informação/Bibliotecas/Documen
tação/Arquivística e 
Biblioteconomia; Documentação 
e Arquivística/Informação; 
Gestão/Estudos da Informação e 
Bibliotecas Escolares/Digitais; 
Ciências Documentais/Editoriais; 
Bibliotecas e Literacias Digitais e 
da Informação)

1 2
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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

4 2 2 4 Bombeiro 2 2

Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de 
Cardiopneumologia

2 2 0 2 Cardiopneumologia 2 0

Desenvolver atividade no âmbito de Cursos e Concursos que 
estão sob a alçada da Segunda Repartição da Direção de 
Instrução, nomeadamente na elaboração dos avisos de 
abertura, na gestão das inscrições e envio dos nomeados para 
a Direção de Pessoal. Desenvolver atividade em propostas de 
Trabalhos de Investigação (TI) e Formações em Contexto de 
Trabalho (FCT) que são requeridos à Força Aérea, 
nomeadamente na interligação entre o proponente e a Força 
Aérea e posteriormente com a Unidade onde irá realizar o 
TI/FCT

1 1 0 1 Ciências da Educação 1 0

Desenvolver atividades no âmbitos da gestão e administração, 
organização, planeamento, direcção e controlo das funções e 
atividades da Força Aérea, assim como no competente 
acompanhamento, auditoria e registo das transacções 
financeiras, designadamente em matéria de Análise e Gestão 
de Programas, Fundos Comunitários, Gestão de Contratos, 
Faturação a Clientes, Doutrina, Contratação Pública e 
Controlo de Encomendas de Alimentação

9 6 3 9

Ciências Empresariais 
(Administração/Gestão de 
Empresas, Administração/Gestão 
Pública, Finanças, Gestão, 
Gestão Financeira, 
Contabilidade, Fiscalidade e 
Auditoria) 

6 3

Elaborar e tratar dados estatísticos previstos nos instrumentos 
de gestão; emitir pareceres e documentos técnicos ; realizar 
os procedimentos administrativos inerentes ao planeamento e 
gestão de recursos humanos; realizar procedimentos 
inerentes ao recrutamento e seleção de pessoal; apoiar no 
tratamento e registo de dados resultantes da aplicação dos 
sistemas de avaliação de desempenho; realizar o 
processamento mensal de remunerações, subsídios, abonos, 
descontos dos trabalhadores e efetuar descontos das penhoras 
nos vencimentos e pensão de alimentos

6 6 0 6

Ciências Empresariais (Gestão e 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos; Gestão de Recursos 
Humanos; Recursos Humanos)

6 0

Fazer a gestão (seleção, aquisição, receção, armazenamento 
controlo e distribuição) de medicamentos, produtos 
farmacêuticos e dispositivos médicos; integrar comissões 
técnicas; colaborar na elaboração de protocolos terapêuticos; 
participar em ações de formação; integrar a Equipa de 
Inspeção sectorial da Direção de Saúde na realização de 
auditorias às unidades de saúde na vertente farmacêutica no 
âmbito das Boas Praticas de Farmácia e Qualidade

1 0 1 1 Ciências Farmacêuticas 0 1
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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

3 3 0 3 Combustiveis 3 0

Conduzir, abastecer e lavar as máquinas pesadas e reportar 
superiormente qualquer anomalia detetada 10 8 2 10 Condutor de Máquinas Pesadas 8 2

Colaborar na elaboração de propostas de conservação e 
restauro a realizar em bens culturais móveis classificados ou 
em vias de classificação, bem como acompanhar as 
intervenções de conservação e restauro de bens culturais 
móveis de interesse nacional e de interesse público, ou, a 
título excecional, de bens não classificados, mas de 
reconhecido valor histórico, artístico, técnico ou científico, 
que possam constituir-se como referência da atividade de 
salvaguarda e conservação do património cultural móvel 
aeroespacial. Colaborar na elaboração de estudos e na 
implementação de ações na área da conservação preventiva, 
na preparação e montagem de exposições, na promoção, 
desenvolvimento e apoio na realização de encontros, 
exposições e outras ações de valorização e divulgação do 
Património Cultural. Colaborar na elaboração da 
documentação para o empréstimo, transporte e exposição de 
bens museológicos

1 0 1 1 Conservação e Restauro 0 1

Construir estruturas e confranges para betão armado, armar 
ferro, homogeneizar massas de betão e fabricar e montar 
elementos de alvenaria, executar outras tarefas similares 17 13 4 17 Construção Civil 13 4

Lavar louça utilizando os produtos adequados, proceder ao 
seu enxaguamento passando-os por água, auxiliar na 
preparação dos alimentos nas cozinhas

7 5 2 7 Copeiro 5 2

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

71 56 15 71 Cozinha 56 15

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 5 2 7 Cozinha (Ajudante) 5 2

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

35 10 25 35 Depósito e Armazém 10 25

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

3 3 0 3
Depósito e Armazém 
(Encarregado Geral Operacional)

3 0

Chefiar 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

1 1 0 1
Depósito e Armazém 
(Encarregado Operacional)

1 0
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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 0 2
Depósito e Identificação De 
Material

2 0

Executar planos e outros traçados, examinar esboços, 
esquemas e especificações técnicas elaborados por 
engenheiros e outros técnicos

6 5 1 6 Desenhador 5 1

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 1 0 1 Dietista 1 0

Colaborar no enquadramento e na análise normativa, no 
âmbito dos recursos financeiros, humanos e materiais 
nomeadamente, para a elaboração de normativos e apoio 
técnico no âmbito do direito que fundamentam e preparam a 
decisão, autonomamente ou em grupo, de pareceres, 
relatórios e projetos, com diversos graus de complexidade, 
tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas 
ou orientações superiores

3 2 1 3 Direito 2 1

Ministrar aulas aos alunos da Academia da Força Aérea e do 
Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea 4 1 3 4

Docente (Requisitados ao 
Ministério da Educação)

1 3

Ministrar aulas aos alunos da Academia da Força Aérea
2 2 0 2 Docente Inglês 2 0

Ministrar aulas aos alunos da Academia da Força Aérea
13 0 13 13 Docente do Ensino Universitário 0 13

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

3 3 0 3 Eletricista Auto 3 0

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 0 1
Eletricista Auto (Encarregado 
Operacional)

1 0

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

16 1 15 16
Eletricista Manutenção de 
Equipamentos

1 15

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

4 4 0 4 Eletrónica 4 0
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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

84 69 15 3 3 0 87 Empregado de Mesa 72 15

Desenvolver atividades relativas ao Sistema de Gestão da 
Qualidade e Aeronavegabilidade; colaborar com as ações de 
certificação de aeronavegabilidade, na elaboração de 
pareceres e normas e integrar grupos de trabalho e estudos 
na área; verificar e apoiar o processo de seleção das 
propostas de projetos cofinanciados, participar na submissão 
das candidaturas respetivas e realizar as tarefas de 
acompanhamento durante a sua execução e finalização; 
participar na Gestão de Projetos e nas várias atividades 
realizadas nesse âmbito; contribuir na elaboração de 
documentação produzida e colaborar na formação ministrada 
referente às respetivas áreas; contribuir nas atividades de 
melhoria contínua

4 0 4 4

Engenharia (Engenharia 
Aeroespacial/Aeronáutica/Eletro
mecânica/Eletrónica/Eletrotécni
ca/Mecânica/Produção 
Industrial; Engenharia Eletrónica 
e Mecânica Industrial; Engenharia 
e Gestão Industrial)

0 4

Elaborar os estudos tendentes a apoiar as decisões do CEMFA 
na área do ambiente; manter atualizada a Política Ambiental 
e o Sistema de Gestão Ambiental da Força Aérea; avaliar o 
desempenho ambiental da Força Aérea com vista à definição 
dos objetivos ambientais;  participar nas ações relativas à 
gestão, operação e manutenção dos sistemas de água para 
consumo humano e águas residuais da Força Aérea, incluindo 
a gestão dos processos de controlo de qualidade; desenvolver 
e acompanhar estudos de prevenção de impactes e gestão de 
infraestruturas e áreas de treino militares

3 0 3 3 Engenharia do Ambiente 0 3

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

3 1 2 3 Engenharia Civil 1 2

Elaborar e gerir o Programa de Gestão Florestal, as condições 
técnicas dos cadernos de encargos e procedimentos de 
concurso para atividades de exploração florestal. Preparar 
candidaturas a programas de apoio e investimento. Elaborar 
projetos e estudos focados nas componentes da proteção 
florestal e otimização dos recursos florestais existentes. Gerir 
o Plano de Gestão e o Plano Anual de Exploração referente à 
Zona de Caça Nacional. Assegurar o cumprimento com todos 
os requisitos estabelecidos para um Sistema de Gestão 
Florestal certificados segundo as normas do Forest 
Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsment of 
Forest Certification (PEFC) (Norma NP 4406:2014) e 
certificação em Agricultura Biológica

1 0 1 1 Engenharia Florestal 0 1

Elaborar estudos e projetos ou seus componentes na área das 
Instalações Mecânicas, colaborar na elaboração de cadernos 
de encargos e demais documentação necessária à realização 
de concursos, consultas para empreitadas e no ciclo de 
revisão de projetos da àrea de instalações mecânicas. Definir 
as especificações técnicas dos materiais e dos equipamentos 
a incluir nas infraestruturas

2 0 2 2 Engenharia Mecânica 0 2
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APROVADO

Helena Carreiras
Ministra da Defesa Nacional

28 de outubro de 2022 

VISTO
O CEMFA

(Assinado no Original)

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves
General Piloto Aviador

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 0 1 1 Engenharia Química 0 1

Acompanhar tecnicamente a elaboração dos cadernos de 
encargos para a realização de processos de aquisição de 
fardamento, efetuar o controlo de qualidade dos artigos de 
fardamento, quer na fase de produção quer na sua receção, 
proceder ao estudo de novos tecidos para artigos de 
fardeamento que potenciem a sua melhoria em relação às 
atividades da Força Aérea a que se destinam, analisar sob o 
ponta de vista técnico as publicações NATO (STANAG's) sobre 
fardamentos propondo ou não a implementação ao nível da 
Força Aérea das matérias constantes nas referidas 
publicações, participar em inspeções técnicas e elaborar 
pareceres solicitados superiormente

1 1 0 1 Engenharia Têxtil 1 0

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

3 2 1 3 Equipamento de Voo 2 1

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

4 4 0 4 Estação de Serviços 4 0

Revestir estruturas e componentes de peças de mobiliário 
com diversos materiais, fixar os componentes e acessórios, 
reparar e aplicar estofos em automóveis

2 1 1 2 Estofador 1 1

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

2 2 0 2 Impressor de Artes Gráficas 2 0

Inteirar-se permanentemente da atividade diária da Força 
Aérea, de modo a ter conhecimento de ações passíveis de 
publicação; proceder a uma apurada revisão de modo a evitar 
erros técnicos e ortográficos; selecionar as imagens a serem 
incluídas na publicação; orientar a área de design e 
paginação, indicando o pretendido para cada artigo; 
apresentar os artigos editados aos autores; apresentar à 
Direção uma montagem da edição

1 1 0 1

Informação e Jornalismo (Ciência 
da Informação/Comunicação; 
Ciências da Comunicação e da 
Cultura; Ciências da 
Comunicação: Jornalismo, 
Assessoria, Multimédia; Ciências 
e Tecnologias da Documentação 
e Informação; Comunicação e 
Media)

1 0

Colaborar no desenvolvimento e melhoria dos Sistemas de 
Informação da Área Financeira (AF); manter atualizados os 
conteúdos dos portais (interno e externo) da Força Aérea na 
AF; colaborar na gestão da formação na AF; colaborar na 
manutenção e atualização de publicações da Direção de 
Finanças da Força Aérea; colaborar na gestão de acessos a 
plataformas e aplicações da AF

1 1 0 1

Informática (Gestão de Sistemas 
de Informação, Informática e 
Gestão de Empresas, Tecnologias 
de Informação e Comunicação)

1 0
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APROVADO

Helena Carreiras
Ministra da Defesa Nacional

28 de outubro de 2022 

VISTO
O CEMFA

(Assinado no Original)

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves
General Piloto Aviador

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

18 12 6 18 Jardinagem 12 6

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

1 1 0 1 Manutenção de Jardins 1 0

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

12 10 2 12 Marceneiro 10 2

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

19 16 3 19 Mecânica-Auto 16 3

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

3 2 1 3 Mecânico de Estruturas 2 1

Reparar os elementos mecânicos na sequência de reparações 
e afinações dos circuitos elétricos 14 10 4 14 Mecânico Eletricista 10 4

Exercer atos médicos no âmbito da especialidade de Medicina 
Geral e Familiar 2 2 0 2 Medicina Geral e Familiar 2 0

Colaborar na execução das tarefas no âmbito da saúde 
pública veterinária, nomeadamente na higiene e segurança 
dos géneros alimentícios de origem animal e na saúde e bem-
estar animal

2 1 1 2 Medicina Veterinária 1 1

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 0 3 Microfilmagem 3 0

Conduzir veículos automóveis ligeiros para transporte de 
passageiros na subida e descida, assim como colaborar na 
carga e descarga de bagagens ou mercadorias. Dar execução 
ao expediente  próprio do serviço como guias e requisições; 
assegurar o bom estado do funcionamento do veículo, 
proceder à sua limpeza e zelar pela sua manutenção, 
lubrificação e reparação, colaborando na execução dessas 
tarefas.

3 3 0 3
Motorista de Automóveis Ligeiros 
e Carrinhas

3 0

Conduzir, abastecer e lavar os veículos pesados que utiliza, 
mantê-los em bom estado de utilização e funcionamento, 
reportar superiormente qualquer anomalia detetada 8 2 6 8 Motorista de Pesados 2 6

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

29 14 15 29
Motorista de Transportes 
Coletivos

14 15

Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de 
Neurofisiologia 1 1 0 1 Neurofisiologia 1 0
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O CEMFA

(Assinado no Original)

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves
General Piloto Aviador

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 2 1 3 Operador de Etar 2 1

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

13 9 4 13 Operador de Lavandaria 9 4

Reproduzir documentos e manobrar a fotocopiadora, garantir 
o abastecimento de papel e os níveis de tóner adequados por 
forma a garantir a sua operacionalidade

3 3 0 3 Operador de Reprografia 3 0

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

3 3 0 3 Operário Semiqualificado 3 0

Exercer atos técnicos no âmbito da profissão de Ortoptia
1 1 0 1 Ortóptica 1 0

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

8 8 0 8 Pintor de Construção Civil 8 0

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

7 7 0 7 Pintura 7 0

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 2 0 2 Psicologia 2 0

Receber os visitantes, informá-los das regras de 
funcionamento do MUSAR e controlar as entradas; 
acompanhar os visitantes, vigiando o seu comportamento e 
dando as informações que lhe forem pedidas; registar os 
dados estatísticos; proceder à venda de recordações e fazer 
os respectivos registos e reportar superiormente qualquer 
anomalia que chegue ao seu conhecimento

1 1 0 1 Rececionista 1 0

Estudar e reformular o plano de ementas. Avaliar e rever as 
capitações das ementas. Efetuar o estudo nutricional das 
ementas gerais e para grupos especiais. Colaborar na 
definição das características técnicas dos géneros alimentares 
sujeitos a concurso

1 0 1 1
Saúde (Ciências da Nutrição; 
Dietética e Nutrição; Nutrição)

0 1

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

36 21 15 36 Segurança 21 15

Acompanhar a implementação de medidas corretivas e de 
atividades de prevenção / proteção contra os riscos para a 
segurança e saúde no trabalho desenvolvendo processos de 
avaliação de riscos profissionais e verificar a sua aplicação, 
através de ações periódicas de inspeção

1 1 0 1 Segurança e Higiene no Trabalho 1 0
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(Assinado no Original)

João Guilherme Rosado Cartaxo Alves
General Piloto Aviador

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

10 10 0 10 Serralharia 10 0

Planear e programar ações de natureza social, acompanhar as 
situações de risco e participar em ações de apoio aos doentes 
da Força Aérea

3 3 0 3 Serviço Social 3 0

Monotorização da gestão da produção e a formação técnica na 
área alimentar 1 0 1 1

Serviços Pessoais (Hotelaria e 
Restauração)

0 1

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

24 24 0 24 Soldador 24 0

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

1 1 0 1 Torneiro 1 0

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 0 2 Tradutor-Correspondente 2 0

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

1 1 0 1 Tratorista 1 0

59 33 26 263 225 38 3 3 0 2 2 0 595 441 154 3 3 0 2 2 0 6 6 0 17 1 16 950 716 234

59 33 26 263 225 38 3 3 0 2 2 0 595 441 154 3 3 0 2 2 0 6 6 0 17 1 16 950 716 234
59 33 26 263 225 38 3 3 0 2 2 0 595 441 154 3 3 0 2 2 0 6 6 0 17 1 16 950 716 234

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

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

TOTAL GERAL

Total

Subtotal
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