
 

Município de Cantanhede 

Posto de Trabalho 

3.2 
Técnico Superior de Economia 

Categoria 

Profissional 
Técnico Superior 

Setor Divisão Financeira  

Habilitações  Licenciatura em Economia 

Competências 

1. Realização e orientação para resultados 

2. Planeamento e organização 

3. Análise da informação e sentido crítico 

4. Adaptação e melhoria contínua  

5. Iniciativa e autonomia 

6. Conhecimentos especializados e experiência 

7. Tolerância à pressão e contrariedades 

Tarefas Gerais: 

 Funções consultivas, de estudo, planeamento, 

programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e ou científica, que 

fundamentam e preparam a decisão. 

 Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 

pareceres e projetos, com diversos graus de 

complexidade, e execução de outras atividades de 

apoio geral ou especializado nas áreas de atuação 

comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e 

serviços. 

 Funções exercidas com responsabilidade e autonomia 

técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. 

 Representação do órgão ou serviço em assuntos da 



 

Município de Cantanhede 

sua especialidade, tomando opções de índole técnica, 

enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 

.Específicas: 

 Estudo e análise de dados económicos e elaboração 

de previsões, projectos, pareceres, peritagens e 

auditorias em assuntos relativos aos ramos da ciência 

económica;  

 Realização de estudos, pesquisas e levantamentos de 

programas comunitários da administração central ou 

outros; 

 Instrução de processos de candidatura a 

financiamentos de programas comunitários; 

 Acompanhamento financeiro desses mesmos 

processos durante a sua execução e apresentação de 

relatórios finais; 

 Resposta a todas as solicitações das entidades 

promotoras do financiamento; 

 Criação e manutenção dos dossiers dos projectos em 

ordem de modo a responder a qualquer acção de 

fiscalização e controle por parte da tutela; 

  Investigação de diferentes aspectos das dinâmicas 

económicas e elaboração de programas de 

intervenção nesse domínio, da iniciativa municipal em 

articulação com outras entidades, reabilitação social e 

urbana, e engenharia. 

Funcionário(s) que 

ocupam o posto de 

trabalho 

Teresa Maria da Costa Faustino Machado da Silva (Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado) 

 


