
 

 

 

 

ENQUADRAMENTO DAS PROFISSÕES E CATEGORIAS PROFISSIONAIS 

EM NÍVEIS REMUNERATÓRIOS E DIUTURNIDADES DAS IPSS 

2022 

 

NÍVEL GRUPO E CATEGORIAS 
Remuneração 

Base 

Remuneração 

Base 

+ 

1 Diuturnidade 

Remuneração 

Base 

+ 

2 Diuturnidades 

Remuneração 

Base 

+ 

3 Diuturnidades 

Remuneração 

Base 

+ 

4 Diuturnidades 

Remuneração 

Base 

+ 

5 Diuturnidades 

I 

- Professor profissionalizado, titular de licenciatura ou 

equivalente, com dezoito anos de serviço. 

- Secretário-Geral. 

1.298,58 1.333,58 1.368,58 1.403,58 1.438,58 1.473,58 

II 

- Diretor Técnico (FARM). 

- Professor profissionalizado de grau superior e onze 

anos de bom e efetivo serviço. 

1.236,18 1.271,18 1.306,18 1.341,18 1.376,18 1.411,18 

III 

- Economista ou Gestor. 

- Enfermeiro Chefe. 

- Farmacêutico. 

- Jurista. 

- 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. 

1.191,09 1.226,09 1.261,09 1.296,09 1.331,09 1.366,09 



 

 

- Psicólogo de 1.ª 

- Sociólogo de 1.ª 

- Técnico de Ciências da Educação de 1.ª 

- Técnico de Serviço Social de 1.ª 

-Técnico Superior de Educação especial e 

Reabilitação/Reabilitação Psicomotora de 1.ª 

IV 

- Enfermeiro Especialista 

- Enfermeiro de 1.ª. 

- Fisioterapeuta especialista 

- Professor profissionalizado de grau superior. 

- Psicólogo de 2.ª 

- Sociólogo de 2.ª 

- Técnico de Ciências da Educação de 2.ª 

- Técnico de Serviço Social de 2.ª 

-Técnico Superior de Educação especial e 

Reabilitação/Reabilitação Psicomotora de 2.ª 

1.129,84 1.164,84 1.199,84 1.234,84 1.296,84 1.304,84 

V 

- Animador de rua principal. 

- Animador cultural/assistente de geriatria principal. 

- Chefe de Escritório. 

- Enfermeiro de 2.ª. 

- Fisioterapeuta Principal. 

- 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. 

1.075,08 1.110,08 1.145,08 1.180,08 1.215,08 1.250,08 



 

 

- Professor profissionalizado com habilitação própria 

sem grau superior e onze anos de bom e efetivo 

serviço. 

- Psicólogo de 3.ª 

- Sociólogo de 3.ª 

- Técnico de Ciências da Educação de 3.ª 

- Técnico de serviço Social de 3.ª 

-Técnico Superior de Educação especial e 

Reabilitação/Reabilitação Psicomotora de 3.ª 

VI 

- Animador de rua de 1.ª. 

- Animador cultural/assistente de geriatria de 1.ª. 

- Enfermeiro de 3.ª. 

- Fisioterapeuta de 1.ª. 

- Professor do 1.º ciclo do ensino básico com magistério 

e onze anos de bom e efetivo serviço. 

- Professor do ensino especial com especialização. 

- Professor não profissionalizado com habilitação 

própria de grau superior. 

- Professor não profissionalizado com habilitação 

própria sem grau superior e onze ou mais anos de 

serviço. 

- Professor profissionalizado com habilitação própria 

sem grau superior e cinco anos de bom e efetivo 

serviço. 

- Técnico administrativo principal. 

- Técnico de farmácia de 1ª. (FARM) 

- Terapeuta ocupacional principal. 

987,07 1.022,07 1.057,07 1.092,07 1.127,07 1.162,07 

VII 

- Agente de Educação Sócio-Familiar de 1.ª 

- Animador de rua de 2.ª. 

- Animador cultural/assistente de geriatria de 2.ª. 

864,87 899,87 934,87 969,87 1.004,87 1.039,87 



 

 

- Chefe de Secção (ADM). 

- Chefe de serviços gerais. 

- Fisioterapeuta de 2.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. 

- Técnico administrativo de 1.ª. 

- Técnico de farmácia de 2ª. (FARM) 

- Terapeuta ocupacional de 1.ª 

VIII 

- Agente de Educação Sócio-Familiar de 2.ª 

- Animador de Rua de 3.ª. 

- Animador Cultural/Assistente de Geriatria de 3.ª. 

- Monitor de Inserção Social de 1.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. 

830,68 865,68 900,68 935,68 970,68 1.005,68 



 

 

- Técnico administrativo de 2.ª. 

- Técnico de farmácia de 3ª. (FARM) 

- Terapeuta ocupacional de 2.ª 

IX 

- Ajudante de educação especialista principal. 

- Chefe de compras/ecónomo. 

- Coordenador. 

- Encarregado de serviços gerais. 

- Escriturário especialista. 

- Monitor de inserção Social de 2.ª. 

- 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 de 3.ª. 

- Técnico de reabilitação. 

786,63 821,63 856,63 891,63 926,63 961,63 

X 

- Ajudante de educação especialista. 

- Ajudante de Reabilitação de 1.ª 

- Auxiliar de Farmácia do 3.º Ano.  

- Cozinheiro Principal. 

- Encarregado Geral. 

- Escriturário Principal. 

- Monitor de Inserção Social de 3.ª 

- Monitor de reabilitação de 2.ª 

- Motorista de Pesados/Coletivos Principal 

- Professor do 1.º ciclo do ensino básico sem magistério 

com diploma e curso complementar. 

- Técnico de informática principal. 

774,39 809,39 844,39 879,39 914,39 949,39 



 

 

XI 

 

- Agente de Ocupação de 1.ª 

- Ajudante de educação principal. 

- Ajudante de lar e centro de dia principal. 

- Ajudante de Reabilitação de 2.ª 

- Auxiliar de educação com onze ou mais anos de bom 

e efetivo serviço (*) 

- Auxiliar de Farmácia do 2.º Ano. 

- Auxiliar de enfermagem (*) 

- Cozinheiro de 1.ª 

- Escriturário de 1.ª 

- Fiel de Armazém de 1.ª 

- Motorista de pesados/coletivos de 1.ª. 

- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico 

com diploma e cinco ou mais anos de bom e efetivo 

serviço. 

- Técnico de informática de 1.ª. 

- Trabalhador de manutenção principal. 

754,11 789,11 824,11 859,11 894,11 929,11 

XII 

 

- Agente de Ocupação de 2.ª 

- Ajudante de educação de 1.ª 

- Ajudante Familiar/domiciliário 

- Ajudante de lar e centro de dia de 1.ª. 

- Ajudante de Reabilitação de 3.ª 

- Auxiliar de educação com cinco anos de bom e efetivo 

serviço (*). 

- Auxiliar de Farmácia do 1.º Ano. 

- Cozinheiro de 2.ª 

- Empregado de cozinha e refeitório principal. 

- Escriturário de 2.ª 

- Rececionista principal. 

- Fiel de Armazém de 2.ª 

750,62 785,62 820,62 855,62 890,62 925,62 



 

 

- Motorista de ligeiros de 1.ª 

- Motorista de pesados/coletivos de 2.ª. 

- Prefeito de 1.ª (*). 

- Restantes professores do 1.º ciclo do ensino básico 

com diploma. 

- Técnico de informática de 2.ª. 

- Trabalhador de manutenção de 1.ª 

XIII 

 

- Ajudante de educação de 2.ª 

- Ajudante de lar e centro de dia de 2.ª. 

- Ajudante Sócio-Familiar de 1.ª (*). 

- Cozinheiro de 3.ª 

- Empregado de cozinha e refeitório de 1.ª. 

- Escriturário de 3.ª 

- Rececionista de 1.ª. 

- Motorista de ligeiros de 2.ª. 

- Prefeito de 2.ª (*) 

- Professor autorizado para o 1.º ciclo do ensino básico. 

- Técnico de informática de 3.ª. 

- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos principal. 

- Trabalhador de manutenção de 2.ª 

- Tratador ou guardador de animais. 

748,87 783,87 818,87 853,87 888,87 923,87 

XIV 

 

- Ajudante de educação de 3.ª 

- Agente de Ocupação de 3.ª 

- Ajudante de lar e centro de dia de 3.ª. 

- Ajudante Sócio-Familiar de 2.ª (*). 

- Auxiliar de ação médica 

- Auxiliar administrativo principal 

- Costureira/alfaiate (*). 

- Capataz. (*). 

- Empregado de cozinha e refeitório de 2.ª. 

747,13 782,13 817,13 852,13 887,13 922,13 



 

 

- Rececionista de 2.ª 

- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 1.ª. 

- Trabalhador auxiliar de serviços gerais principal. 

- Trabalhador de manutenção de 3.ª 

XV 

- Ajudante Sócio-Familiar de 3.ª (*). 

- Auxiliar administrativo de 1.ª. 

- Empregado de cozinha e refeitório de 3.ª. 

- Rececionista de 3.ª 

- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 2.ª. 

- Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 1.ª. 

745,38 780,38 815,38 850,38 885,38 920,38 

XVI 

- Auxiliar administrativo de 2.ª 

- Trabalhador auxiliar de apoio a idosos de 3.ª. 

- Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 2.ª. 

- Trabalhador agrícola. 

743,64 778,64 813,64 848,64 883,64 918,64 

XVII - Trabalhador auxiliar de serviços gerais de 3.ª *740,25 775,25 810,25 845,25 880,25 915,25 

 

(*) Categorias a extinguir quando vagar. 

NOTAS: Os aumentos salariais e matérias de expressão pecuniária só abrangem os associados do SINTAP, conforme cláusula nº. 1 do CCT. 

Remunerados pela RMMG - Retribuição Mínima Mensal Garantida (705,00€), conforme artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 07 de dezembro, acrescido de 5% na Região 

(Decreto Legislativo Regional nº. 8/2002/A, de 10 de abril, republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº. 8/2015/A, de 30 de março). 

 

Diuturnidades……………….35,00 € 

Abono para Falhas…………30,00 € 

Subsídio de Refeição………...4,77 € 


