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AVISO

A Inspeção Regional de Educação abre procedimento prévio para o exercício de funções

inspetivas por docentes de carreira da rede pública, pelo que se encontra aberto, no período

de 29 de junho a 3 de julho de 2017, a fase de candidatura para o preenchimento de 3 vagas,

nos seguintes termos:

L. Local de trabalho: Inspeção Regional de Educação da Secretaria Regional de

Educação.

2. Posto de trabalho: Exercício de funções no âmbito da carreira de inspetor.

3. Regime: Requisição, pelo período de um ano escolar (2017 /18), nos termos do n." 1 do

artigo 63.o do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira (ECDRAM),

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.' 6/2008/M, de 25 de fevereiro, alterado pelos

Decretos Legislativos Regionais n.os 17/2010/M, de L8 de agosto e 20/2012/M, de 29 de

agosto, conjugado com o artigo 14.o da Portaria n." 247/20'1.6, de29 de junho, alterada pela

Portaria n." 202/2017, de16 de junho.

4. Atividade: Realização de projetos de auditoria, acompanhamento, controlo, ação

disciplinar e provedoria, e estudos no âmbito do Sistema Educativo Regional.

5. Requisitos de admissão:

5.L Carreira: Docente;

5.2 Formação académica: Habilitação profissional para os grupos de recrutamento de

pessoal docente da rede pública da Região Autónoma da Madeira, preferencialmente

detentores de pós-graduação em inspeção de educação;

5.3 O presente procedimento prévio é exclusivamente limitado a docentes detentores de

relação jurídica de emprego público na forma de contrato por tempo indeterminado (cf.

Artigo 32." do ECDRAM, conjugado com o artigo 2." da supramencionada Portaria n.o

247 /201.6).

Não são aceites candidaturas de docentes sem relação jurídica de emprego público ou

de docentes com vínculo de emprego público, sob a forma de contrato a termo resolutivo.
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6. Métodos de seleção:

6.1 Avaliação Curricular (com caráter eliminatório): Visa analisar a qualificação dos

candidatos, designadamente a habilitação profissional, percurso profissional, relevância da

experiência adquirida e da formação realizada e tipo de funções exercidas;

6.2 Entrevista Profissional de Seleção: Visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a

experiência profissional, os conhecimentos e as competências do candidato.

6.3. Na avaliação curricular (AC) são considerados e ponderados, numa escala de 0 a 20

valores, os seguintes parâmetros relacionadas com o exercício da função a que se

candidatam: habilitação profissional (HP), formação profissional (FP), preferencialmente pós-

graduação em inspeção de educação e outra formação validada pela Direção Regional de

Educação ou creditada, e experiência profissional (EP). A nota final da avaliação curricular é

calculada pela seguinte fórmula: AC=0,20xHP+0,40xFP+0,40xEP.

Os candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores na avaliação curricular

não são convocados para a entrevista profissional de seleção.

6.4. Os fatores a avaliar na entrevista profissional de seleção (EPS) são os seguintes:

a) Motivação: apreciar o interesse pelo serviço público e as razões da candidatura;

b) Argumentação: apreciar a organização do pensamento, manifestada através da

capacidade de expressão oral, em ambiente de relacionamento interpessoal;

c) Experiência Profissional;

d) Conhecimentos e competências do candidato.

Cada um dos fatores indicados para a entrevista profissional de seleção é classificado

de acordo com os seguintes níveis: Excelente, 20 valores; Muito Bom, L8 valores; Born,1-4

valores; Suficiente, 12 valores; Lrsuficiente, 8 valores, sendo a valoração de cada parâmetro

resultante de votação por maioria e o resultado final obtido através da média aritmética

simples das classificações dos fatores a avaliar.

6.5. A classificação final é calculada pela seguinte fórmula: CF=0,30*AC+0,70*EPS

6.6. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção

equivale à desistência da candidatura.
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6.7. Em situações de igualdade de valoração têm preferência na ordenação final dos

candidatos a valoração obtida na entrevista profissional de seleção.

7. Prazo para admissão de candidaturas: até 3 de julho de 2017, não sendo consideradas

as que apresentem data de registo posterior.

8. Modo de apresentação das candidaturas: Os interessados devem efefuar a sua

candidatura mediante envio do respetivo curriculum vitae, para o seguinte endereço de email:

ire@madeira.qov.pt

9- O email deve conter, entre outras referências, as seguintes:

a) Identificação do candidato: nome completo, data de nascimento, sexo,

nacionalidade, número de identificação fiscal, endereço postal e eletrónico, concelho de

residência e contatos telefónicos, incluindo telemóvel, se existir;

b) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos no presente aviso,

nomeadamente os enunciados no ponto 5;

c) Identificação da carreira e da relação jurídica de emprego público de que é

possuidor, o serviço onde exerce funções e a atividade que nele executa;

d) Habilitação profissional;

e) Declaração de que os factos constantes da candidatura são verdadeiros.

10- O curriculum uitae deve ser pormenorizado, devidamente datado e assinado, com

indicação das tarefas desenvolvidas pelos candidatos ao longo da sua atividade profissional e

respetivos tempos de permanência bem como as habilitações profissionais de que são

detentores e a respetiva formação profissional.

11- O júri reserva-se o direito de solicitar documentos comprovativos considerados

relevantes face aos métodos de seleção enunciados no ponto 6.

12- O júri será composto pelos seguintes elementos:
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Presidente:

Jorge Manuel da Silva Morgado, Diretor da Inspeção Regional de Educação.

Lo Vogal efetivo:

João Manuel Almeida Estanqueiro, Diretor de Serviços Inspetivos da Inspeção Regional

de Educação.

2" vogalefetivo:

Ana Paula Feruaz Sardinha, inspetora a exercer funções na Inspeção Regional de

Educação.

L3- Os candidatos admitidos são convocados através de notificação da data (a partir de

5 de julho de 2017), horário e local da realização da entrevista profissional de seleção, por

email.

1.4- A lista unitária de ordenação final dos candidatos, bem como o seu respetivo

projeto será notificada a cada candidato através de email.

Inspeção Regional de Educação,28 de 2017

O DIRETOR: Jorge Manuel da Silva
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