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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na

modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de 1

posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal do Instituto

para a Qualificação, IP-RAM.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nas instalações do Instituto para a

Qualificação, IP-RAM, reuniu o Júri do concurso para recrutamento de um assistente técnico para a

Divisão de Encaminhamento e Certificação, constituído por Elda Maria Fernandes Gonçalves Pedro -

Vogal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, na qualidade de Presidente, Sônia Isabel Gonçalves

Neves - Chefe de Divisão de Encaminhamento e Certificação e Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas -

Chefe de Divisão de Recursos Humanos, na qualidade de Vogais, cujo aviso número quatrocentos e oito

barra dois mil e vinte e um foi publicado no Jornal Oficial da RAM número cento e dezasseis, segunda

série, de cinco de julho de dois mil e vinte e um, a fim de proceder à retificação dos parâmetros do método

de seleção da Avaliação Curricular. -------------------------------------

Aberta a presente reunião, o júri verificou que no método de seleção de avaliação curricular definido na

Ata 1, para além das habilitações académicas, da experiência profissional e da formação profissional, por

lapso não tinha sido considerada a avaliação do desempenho para o caso dos candidatos que já tenham

desempenhado a função posta a concurso. ---------------------------

Deste modo, pretende o júri proceder à retificação da ata, de acordo com o disposto no artigo 174. ° do

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. ° 4/2015, de 7 de janeiro, alterado

pela a Lei n. ° 72/2020, de 16 de novembro, de acordo com o seguinte: -

Na segunda página, ultimo parágrafo, onde se lê: -------------------------

A AVALIAÇÃO CURRICULAR visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação

realizada e tipo de funções exercidas. São considerados e ponderados os elementos de maior relevância

para o posto de trabalho a ocupar, designadamente: a habilitação académica, a experiência profissional

com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade

das mesmas e a formação profissional, considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função. Este
método será avaliado de O a 20 valores. Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações,

formações e experiência que se encontrem devidamente concluídos e comprovados documentalmente. -

Deve se ler: ------------------------------------------------------------

A AVALIAÇÃO CURRICULAR visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação

realizada e tipo de funções exercidas. São considerados e ponderados os elementos de maior relevância

para o posto de trabalho a ocupar, designadamente: a habilitação académica, a experiência profissional

com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade



das mesmas e a formação profissional, considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função e a
avalia ao do desem enho ara os candidatos ue 'á tenham desem enhado esta fun ao. Este método

será avaliado de O a 20 valores. Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, formações

e experiência que se encontrem devidamente concluídos e comprovados documentalmente. ------

Por sua vez, na terceira página, logo a seguir à alínea c) Formação Profissional (FP), deverá ser incluída

d) Avaliação de Desempenho (AD): O júri deliberou apenas considerar a avaliação de desempenho

relativa aos últimos três ciclos de avaliação, em que o candidato cumpriu ou executou a atribuição,

competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar. ---------------

Para o apuramento final da Avaliação do desempenho, o júri deliberou considerar a média aritmética

simples das classificações quantitativas atribuídas nos últimos três anos de serviço e quadruplicá-la. -

No caso de ausência de avaliação de desempenho, por razões não imputáveis ao candidato, de acordo

com o n. ° 3 do artigo 11.° da Portaria n. ° 125-A/2019, de 30 de abril, deverá atribuir-se 10 valores. --

A classificação final da avaliação curricular será feita através da seguinte fórmula e numa escala de O a

Em que: AC= Avaliação curricular, HAB= Habilitações Académicas, EP= Experiência Profissional, FP=

Formação Profissional e AD= Avaliação do Desempenho. ---------------------

Para efeitos da Avaliação Curricular de cada candidato o júri deliberou utilizar a ficha constante no Anexo

l à presente Ata, da qual faz parte integrante, o qual também foi retificado com a inclusão do parâmetro

da Avaliação do Desempenho, em anexo. ----------------------------

Mais deliberou para efeitos de conhecimento de todos os candidatos disponibilizar a presente Ata na

página eletrónica do Instituto em www.madeira. ov t/i , no separador RH e Recrutamento. ------

Não havendo outro assunto a tratar a reunião foi dada por encerrada, tendo sido lavrada a presente ata

que após lida e aprovada foi assinada pejqs p es ntes.
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