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Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego

Retificação n.º 4/2020 de 21 de dezembro de 2020

CCT entre a URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos 
Açores e o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com 

Fins Públicos e Outro - Revisão Global - Retificação



 

 

 

 

 

 
 

 

Verificando-se imprecisão na publicação do Anexo V, constante do Jornal Oficial, n.º 231, de 25 de 

novembro de 2020, procede-se à devida retificação: 

 

Assim, a página 12636, onde se lê:  

ANEXO V 

Enquadramento das profissões e categorias profissionais em níveis remuneratórios mínimos 

NÍVEL GRUPO 2020 

I 
- Professor profissionalizado, titular de licenciatura ou equivalente, 
com dezoito anos de bom e efetivo serviço. 
- Secretário-Geral. 

€ 1.260,76 

II 
- Diretor Técnico (FARM). 
- Professor profissionalizado de grau superior e onze anos de bom e 
efetivo serviço. 

€ 1.200,17 

III 

- Farmacêutico. 
- Enfermeiro Chefe 
- Professor de ensino especial com especialização e onze anos ou 
mais de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior e onze ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado de grau superior e cinco anos ou mais 
de bom e efetivo serviço. 
- Psicólogo de 1.ª 
- Técnico de Serviço Social de 1.ª 
- Sociólogo de 1.ª 
- Jurista. 
- Economista ou Gestor. 
- Técnico de Ciências da Educação de 1.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 1.ª 

€ 1.145,28 

IV 

- Enfermeiro Especialista 
- Professor profissionalizado de grau superior. 
- Técnico de Serviço Social de 2.ª 
- Psicólogo de 2.ª 
- Sociólogo de 2.ª 
- Técnico de Ciências da Educação de 2.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 2.ª 

€ 1.089,00 
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V 

 - Enfermeiro com três ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Fisioterapeuta Especialista 
- Chefe de Escritório 
- Professor do ensino especial com especialização e cinco anos de 
bom e efetivo serviço. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e dezoito 
ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e onze anos de bom e efetivo serviço. 
- Técnico de serviço Social de 3.ª 
- Psicólogo de 3.ª 
- Sociólogo de 3.ª 
- Técnico de Ciências da Educação de 3.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 3.ª 

€ 1.038,72 

VI 

- Enfermeiro 
- Fisioterapeuta Principal 
- Professor do ensino especial com especialização. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e onze 
anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e onze ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Terapeuta ocupacional principal. 
- Técnico de farmácia de 1ª. (FARM).  

€ 958,32 

VII 

- Agente de Educação Socio familiar de 1.ª 
- Técnico de farmácia de 2ª. (FARM) 
- Chefe de Secção (ADM). 
- Chefe de serviços gerais. 
- Fisioterapeuta de 1.ª 
- Guarda-Livros. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e cinco 
anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário sem grau superior e onze ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Terapeuta ocupacional de 1.ª 

€ 839,68 
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VIII 

- Agente de Educação Socio familiar de 2.ª 
- Fisioterapeuta de 2.ª 
- Monitor de reabilitação Principal. 
- Professor do ensino especial sem especialização 
- Professor do 1.º Ciclo do ensino básico com magistério. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário com cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Terapeuta ocupacional de 2.ª 
- Animador de Rua. 
- Animador Cultural/Assistente de Geriatria. 
- Monitor de Inserção Social de 1.ª 
- Técnico de farmácia de 3ª. (FARM)  

€ 806,49 

IX 

- Encarregado de serviços gerais. 
- Monitor de reabilitação de 1.ª 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico sem magistério com 
diploma, curso complementar e cinco ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário. 
- Técnico administrativo. 
- Técnico de reabilitação. 
- Monitor de inserção Social de 2.ª 
- Coordenador 

€ 763,72 

X 

- Auxiliar de Farmácia do 3.º Ano. 
- Ajudante de Reabilitação de 1.ª 
- Chefe de Compras/ecónomo. 
- Encarregado Geral. 
- Enfermeiro sem curso de promoção. 
- Monitor de reabilitação de 2.ª 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico sem magistério com 
diploma e curso complementar. 
- Monitor de Inserção Social de 3.ª 
- Ajudante de educação especialista.  
- Cozinheiro Principal 
- Escriturário Principal 
- Rececionista Principal 
- Motorista de pesados/coletivos Principal 

€ 720,36 

XI 

- Agente de Ocupação de 1.ª 
- Auxiliar de Farmácia do 2.º Ano. 
- Auxiliar de educação com onze ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Ajudante de Reabilitação de 2.ª 
- Auxiliar de Enfermagem (*) 
- Cozinheiro de 1.ª 
- Escriturário de 1.ª 
- Fiel de Armazém de 1.ª 
- Motorista de pesados de 1.ª/ coletivos. 
- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico com diploma e 
cinco ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Ajudante de educação principal. 

 
 
 
 
 
 

€ 673,41 
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XII 

- Agente de Ocupação de 2.ª 
- Ajudante de educação de 1.ª 
- Auxiliar de Farmácia do 1.º Ano. 
- Ajudante Familiar/domiciliário. 
- Auxiliar de educação com cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Ajudante de Reabilitação de 3.ª 
- Cozinheiro de 2.ª 
- Escriturário de 2.ª 
- Fiel de Armazém de 2.ª 
- Motorista de ligeiros de 1.ª 
- Motorista de pesados de 2.ª 
- Prefeito de 1.ª (*) 
- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico com diploma. 
- Trabalhador de manutenção de 1.ª 

€ 666,75 

XIII 

- Ajudante de educação de 2.ª 
- Ajudante sócio familiar de 1.ª 
- Cozinheiro de 3.ª 
- Escriturário de 3.ª 
- Motorista de ligeiros de 2.ª 
- Prefeito de 2.ª (*) 
- Professor autorizado para o 1.º ciclo do ensino básico. 
- Trabalhador de manutenção de 2.ª 
- Tratador ou guardador de gado. 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos principal. 

€ 666,75 

XIV 

- Agente de Ocupação de 3.ª 
- Ajudante de educação de 3.ª 
- Ajudante de lar e centro de dia 
- Ajudante sócio familiar de 2.ª 
- Auxiliar de ação médica. 
- Costureira/alfaiate. (*) 
- Capataz (*) 
- Rececionista de 1.ª 
- Trabalhador de manutenção de 3.ª 

€ 666,75 

XV 

- Ajudante de cozinha/refeitório 
- Auxiliar administrativo de 1.ª 
- Ajudante sócio familiar de 3.ª 
- Rececionista de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 1.ª 
- Trabalhador auxiliar de Serviços Gerais Principal. 

€ 666,75 

XVI 

- Auxiliar Administrativo de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 1.ª 
- Trabalhador agrícola. 

 
€ 666,75 

 

XVII -Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 2.ª € 666,75 

 

(*) Categorias a extinguir quando vagar. 
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Deve ler-se: 

ANEXO V 

Enquadramento das profissões e categorias profissionais em níveis remuneratórios mínimos 

NÍVEL GRUPO 2020 

I 
- Professor profissionalizado, titular de licenciatura ou equivalente, 
com dezoito anos de bom e efetivo serviço. 
- Secretário-Geral. 

€ 1.260,76 

II 
- Diretor Técnico (FARM). 
- Professor profissionalizado de grau superior e onze anos de bom e 
efetivo serviço. 

€ 1.200,17 

III 

- Farmacêutico. 
- Enfermeiro Chefe 
- Professor de ensino especial com especialização e onze anos ou 
mais de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior e onze ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado de grau superior e cinco anos ou mais 
de bom e efetivo serviço. 
- Psicólogo de 1.ª 
- Técnico de Serviço Social de 1.ª 
- Sociólogo de 1.ª 
- Jurista. 
- Economista ou Gestor. 
- Técnico de Ciências da Educação de 1.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 1.ª 

€ 1.145,28 

IV 

- Enfermeiro Especialista 
- Professor profissionalizado de grau superior. 
- Técnico de Serviço Social de 2.ª 
- Psicólogo de 2.ª 
- Sociólogo de 2.ª 
- Técnico de Ciências da Educação de 2.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 2.ª 

€ 1.089,00 
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V 

 - Enfermeiro com 2 anos de avaliação e desempenho de Bom 
- Fisioterapeuta Especialista 
- Chefe de Escritório 
- Professor do ensino especial com especialização e cinco anos de 
bom e efetivo serviço. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e dezoito 
ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e onze anos de bom e efetivo serviço. 
- Técnico de serviço Social de 3.ª 
- Psicólogo de 3.ª 
- Sociólogo de 3.ª 
- Técnico de Ciências da Educação de 3.ª 
-Técnico Superior de Educação especial e Reabilitação/Reabilitação 
Psicomotora de 3.ª 

€ 1.038,72 

VI 

- Enfermeiro com 1 ano de avaliação e desempenho de Bom 
- Fisioterapeuta Principal 
- Professor do ensino especial com especialização. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e onze 
anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria de grau 
superior. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e onze ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Terapeuta ocupacional principal. 
- Técnico de farmácia de 1ª. (FARM).  

€ 958,32 

VII 

- Enfermeiro 
 - Agente de Educação Socio familiar de 1.ª 
- Técnico de farmácia de 2ª. (FARM) 
- Chefe de Secção (ADM). 
- Chefe de serviços gerais. 
- Fisioterapeuta de 1.ª 
- Guarda-Livros. 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério e cinco 
anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior e cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Professor profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário sem grau superior e onze ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Terapeuta ocupacional de 1.ª 

€ 839,68 
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VIII 

- Agente de Educação Socio familiar de 2.ª 
- Fisioterapeuta de 2.ª 
- Monitor de reabilitação Principal. 
- Professor do ensino especial sem especialização 
- Professor do 1.º Ciclo do ensino básico com magistério. 
- Professor não profissionalizado com habilitação própria sem grau 
superior. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário com cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Terapeuta ocupacional de 2.ª 
- Animador de Rua. 
- Animador Cultural/Assistente de Geriatria. 
- Monitor de Inserção Social de 1.ª 
- Técnico de farmácia de 3ª. (FARM)  

€ 806,49 

IX 

- Encarregado de serviços gerais. 
- Monitor de reabilitação de 1.ª 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico sem magistério com 
diploma, curso complementar e cinco ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Restantes professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário. 
- Técnico administrativo. 
- Técnico de reabilitação. 
- Monitor de inserção Social de 2.ª 
- Coordenador 

€ 763,72 

X 

- Auxiliar de Farmácia do 3.º Ano.  
- Ajudante de Reabilitação de 1.ª 
- Chefe de Compras/ecónomo. 
- Encarregado Geral. 
- Enfermeiro sem curso de promoção. 
- Monitor de reabilitação de 2.ª 
- Professor do 1.º ciclo do ensino básico sem magistério com 
diploma e curso complementar. 
- Monitor de Inserção Social de 3.ª 
- Ajudante de educação especialista.  
- Cozinheiro Principal 
- Escriturário Principal 
- Rececionista Principal 
- Motorista de pesados/coletivos Principal 

€ 720,36 

XI 

- Agente de Ocupação de 1.ª 
- Auxiliar de Farmácia do 2.º Ano. 
- Auxiliar de educação com onze ou mais anos de bom e efetivo 
serviço. 
- Ajudante de Reabilitação de 2.ª 
- Auxiliar de Enfermagem (*) 
- Cozinheiro de 1.ª 
- Escriturário de 1.ª 
- Fiel de Armazém de 1.ª 
- Motorista de pesados de 1.ª/ coletivos. 
- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico com diploma e 
cinco ou mais anos de bom e efetivo serviço. 
- Ajudante de educação principal. 

 
 
 
 
 
 

€ 673,41 
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XII 

- Agente de Ocupação de 2.ª 
- Ajudante de educação de 1.ª 
- Auxiliar de Farmácia do 1.º Ano.  
- Ajudante Familiar/domiciliário. 
- Auxiliar de educação com cinco anos de bom e efetivo serviço. 
- Ajudante de Reabilitação de 3.ª 
- Cozinheiro de 2.ª 
- Escriturário de 2.ª 
- Fiel de Armazém de 2.ª 
- Motorista de ligeiros de 1.ª 
- Motorista de pesados de 2.ª 
- Prefeito de 1.ª (*) 
- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico com diploma. 
- Trabalhador de manutenção de 1.ª 

€ 666,75 

XIII 

- Ajudante de educação de 2.ª 
- Ajudante sócio familiar de 1.ª 
- Cozinheiro de 3.ª 
- Escriturário de 3.ª 
- Motorista de ligeiros de 2.ª 
- Prefeito de 2.ª (*) 
- Professor autorizado para o 1.º ciclo do ensino básico. 
- Trabalhador de manutenção de 2.ª 
- Tratador ou guardador de gado. 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos principal. 

€ 666,75 

XIV 

- Agente de Ocupação de 3.ª 
- Ajudante de educação de 3.ª 
- Ajudante de lar e centro de dia 
- Ajudante sócio familiar de 2.ª 
- Auxiliar de ação médica. 
- Costureira/alfaiate. (*) 
- Capataz (*) 
- Rececionista de 1.ª 
- Trabalhador de manutenção de 3.ª 

€ 666,75 

XV 

- Ajudante de cozinha/refeitório 
- Auxiliar administrativo de 1.ª 
- Ajudante sócio familiar de 3.ª 
- Rececionista de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 1.ª 
- Trabalhador auxiliar de Serviços Gerais Principal. 

€ 666,75 

XVI 

- Auxiliar Administrativo de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 2.ª 
- Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 1.ª 
- Trabalhador agrícola. 

 
€ 666,75 

 

XVII -Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 2.ª € 666,75 

 

(*) Categorias a extinguir quando vagar. 
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