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Motivação (M)  
Capacidade de Expressão e Fluência Verbal 

(CEFV)  
Conhecimento Profissional (CP) 
 

12.  Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, os candidatos         têm 
acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros 
de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classifi-
cativa e o sistema de valoração final do método, e 
estão disponíveis no sítio da Internet do IQ, IP- 
-RAM em 
https://www.madeira.gov.pt/iq/Estrutura/IQ/OInstit
uto/RH-e-Recrutamento. 

 
13.  Regime de estágio: O estágio com caráter probató-

rio terá como objetivo a preparação e formação do 
estagiário com vista ao desempenho eficaz e com-
petente das funções para que foi recrutado e à ava-
liação da respetiva capacidade de adaptação ao ser-
viço, com o contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, em período experi-
mental. Terá a duração de seis meses, nos termos 
do disposto no artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 
 
13.1. Na avaliação do estágio serão ponderados pe-

lo júri os seguintes fatores: 
         • Relatório de estágio a apresentar pelo 

estagiário; 
       • Avaliação de desempenho.  

 
14.  Publicitação e informações: As listas dos candida-

tos admitidos e excluídos e de classificação 
final serão divulgadas nos termos dos artigos 33.º, 
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de ju-
lho, conjugado com o disposto na Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril e no Código do Procedi-
mento Administrativo.  

 
15.  A falta de comparência dos candidatos a qualquer 

um dos métodos de seleção equivale à desistência 
do concurso.  

 
16.  Em caso de igualdade de valoração entre os candi-

datos serão adotados os critérios de ordenação pre-
ferencial previstos no artigo 37.º, do Decreto-Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho.  

 
17.  Constituição do júri: 
 

Presidente: Mário António Catanho José, Diretor 
de Serviços, da Direção de Serviços de Gestão 
de Recursos, do IQ, IP-RAM; 

 
Vogais efetivos: Luís Pestana Gama, Especialista 

de Informática, Grau 3, Nível 1, da Direção 
Regional de Informática; 

Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas, Chefe de 
Divisão, da Divisão de Recursos Humanos, do 
IQ, IP-RAM; 

 
Vogais suplentes: Maria Alcina de Freitas Mar-

ques, Especialista de Informática Estagiária, 
da Direção Regional de Informática; 

 Sibila Maria Olim Costa, Chefe de Divisão, da 
Divisão de Apoio à Gestão, do IQ, IP-RAM; 

18.  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa «a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso 
ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.»  

 
19.  Quotas de Emprego: De acordo com o Decreto-Lei 

n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal. Os candidatos devem declarar no pon-
to 8.1 do formulário de candidatura, o respetivo 
grau de incapacidade e o tipo de deficiência, nos 
termos do mencionado diploma. 

 
20.  Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 28.º, do 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e conside-
rado o disposto no n.º 1 do artigo 11.º, da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso se-
rá publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP-
RAM) (https:bep.madeira.gov.pt), até ao segundo 
dia após a publicação no Jornal Oficial da RAM, 
página eletrónica do IQ, IP-RAM, a partir da data 
da publicação no JORAM e, por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contados da data da pu-
blicação no JORAM. 

 
Funchal, 29 de junho de 2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sara Maria 

Nunes de Almeida Estudante Relvas 
 
 

Aviso n.º 408/2021 
 
Procedimento concursal comum para constituição de re-

lação jurídica de emprego público, na modalidade de con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e catego-
ria de assistente técnico, do mapa de pessoal do Instituto 
para a Qualificação, IP-RAM. 

Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 48.º, do 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, 31 de dezem-
bro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira para 2021, e dos artigos 13.º e 14.º , n.º 1, do Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, que 
adapta à administração regional autónoma da Madeira a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis  
n.º 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 
25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, 
16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto e 71/2018, de 31 de 
dezembro, conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-
A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que, por despa-
cho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regi-
onal, de 08/03/2021, que aprova o Mapa Regional Consoli-
dado de Recrutamentos de 2021, e do despacho de Sua 
Excelência o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia, de 24/06/2021, se encontra aberto, pelo prazo 
de dez dias úteis a contar da data da publicação do presente 
aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira 
(JORAM), o procedimento concursal comum para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público, na modali-
dade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos 
seguintes termos: 
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1. Entidade Pública Empregadora: Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM. 

 
2. Posto de trabalho: O presente procedimento desti-

na-se ao preenchimento de 1 posto de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico, na Divi-
são de Encaminhamento e Certificação, no Mapa 
de Pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-
RAM. 

 
3. Caraterísticas dos postos de trabalho: 

a) Carreira: Assistente técnico; 
b) Atribuição, competência ou atividade: A ati-

vidade a exercer é genericamente, a corres-
pondente à carreira/categoria de assistente 
técnico, tal como descrita no anexo referido 
no n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, adaptada à Admi-
nistração Regional Autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo regional n.º 11/2018/M, 
de 3 de agosto, conjugado com as constantes 
do artigo 10.º da Portaria n.º 105/2020, de 31 
de março, nomeadamente, secretariado, arqui-
vo, expediente e acolhimento de candidatos, 
para além do apoio no plano administrativo-
financeiro através do registo das atividades da 
DEC na plataforma do Sistema Integrado de 
Informação e Gestão da Oferta Educativa e 
Formativa (SIGO). 

c) Habilitação e área de formação académica: 
12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja 
equiparado; 

d) Posição remuneratória: A negociar, nos termos do 
artigo 38.º da LTFP, com observância das regras 
previstas na Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, 
conjugado com o artigo 49.º do Decreto Legislati-
vo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, 
tendo por base, a 1.ª posição e o nível 5 da carreira 
de assistente técnico, prevista na tabela remunera-
tória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-
C/2008, de 31 de dezembro, atualizada nos termos 
do Decreto-Lei n.º 10/2021, de 2 de fevereiro.  

 
4. Local de Trabalho: Instituto para a Qualificação, 

IP-RAM, sita Estrada Comandante Camacho de 
Freitas. 

 
5. Legislação aplicável: Decreto Legislativo Regional 

n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, artigos 48.º e 
49.º; LTFP P - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, al-
terada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, 
18/2016, de 20 de junho, 25/2017, de 30 de maio, 
70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agos-
to, 49/2018, de 14 de agosto, e 71/2018, de 31 de 
dezembro, Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janei-
ro, Lei n.º 79/2019, de 2 de setembro, Lei n.º 
82/2019, de 2 de, e Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 
adaptada à administração regional autónoma da 
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
11/2018/M, de 3 de agosto, alterado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M de 31 de ja-
neiro, Portaria n.º 125- A/2019, de 30 de abril, alte-
rada pela Portaria n.º 12-A, de 11 de janeiro, Códi-
go do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e alterado 
pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro, e Portaria 
n.º 115/2020, de 31 de março. 

 

6. Área de recrutamento: Podem ser candidatos ao 
presente procedimento concursal, os trabalhadores 
com vínculo de emprego público por tempo inde-
terminado, com vínculo de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou indivíduos 
sem vínculo de emprego público, que reúnam os 
requisitos gerais e especiais abaixo identificados. 
 
6.1. Requisitos gerais: Os referidos no artigo 17.º 

da LTFP: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 

dispensada pela Constituição, por con-
venção internacional ou por lei especial; 

b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções pú-

blicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; 

d) Robustez física e perfil psíquico indis-
pensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis de vacinação obri-
gatória. 

 
6.2. Requisitos especiais: O referido na alínea c) 

do ponto 3. do presente aviso, ou seja, ser de-
tentor do 12.º ano de escolaridade ou curso 
que lhe seja equiparado. 

 
6.3. O candidato deve reunir os requisitos referi-

dos nos pontos 6.1. e 6.2. até à data limite pa-
ra apresentação de candidaturas. 

 
6.4. Outros requisitos preferenciais: Candidatos 

com experiência profissional na área do aten-
dimento ao público, na organização de arqui-
vos e, ainda, com bons conhecimentos da pla-
taforma SIGO. 

 
6.5. Nos termos da alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, não 
podem ser admitidos candidatos que, cumula-
tivamente, se encontrem integrados na carrei-
ra, sejam titulares da categoria e, não se en-
contrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho no mapa de pessoal do Instituto para 
a Qualificação, IP-RAM, idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o 
presente procedimento. 

 
7. Despacho autorizador dos membros do Governo 

responsáveis pela área das finanças e administração 
pública: O presente procedimento concursal foi au-
torizado pelo supracitado Despacho de Sua Exce-
lência o Vice-Presidente do Governo Regional de 
08/03/2021, que aprova o Mapa Regional Consoli-
dado de Recrutamentos de 2021. Em conformidade 
com o disposto no n.º 4 do artigo 14.º e artigo 15.º 
do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 
3 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Re-
gional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, a abertura 
deste procedimento foi precedida de publicitação 
de oferta de mobilidade na Bolsa de Emprego Pú-
blico da Região Autónoma da Madeira (BEP-
RAM). 

 
8. Formalização de candidaturas: As candidaturas de-

vem ser formalizadas, obrigatoriamente em suporte 
papel, através do formulário tipo de candidatura ao 
procedimento concursal que se encontra disponível 
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na página eletrónica do Instituto para a Qualifica-
ção,IP-RAM em https://www.madeira.gov.pt/iq, na 
página eletrónica da Bolsa de Emprego Púbico da 
Região Autónoma da Madeira em 
https://bep.madeira.gov.pt/Home/OfertasTfp, po-
dendo ainda ser obtido em papel nas instalações do 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, à Estrada 
Comandante Camacho de Freitas, no período com-
preendido das 09h00 às 17h30m. 

 
9. No preenchimento integral do formulário deverá 

ser dada especial atenção aos seguintes pontos: 
 a) código da publicitação do procedimento, que 

corresponde ao n.º do aviso de abertura publicado 
no JORAM ou na Bolsa de Emprego Público da 
RAM (BEP-RAM); 

 b) identificação da carreira/categoria e área de ati-
vidade do posto de trabalho a que se candidata; 

 c) declaração, no ponto 4.1 do formulário de can-
didatura, de ser possuidor das condições especiais 
definidas no ponto 6.4 do presente aviso; 

 d) opção por diferentes métodos de seleção, de 
acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 36.º e do 
n.º 2 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regio-
nal n.º 11/2018/M, de 3 de agosto; 

 e) declaração de que os factos constantes da candi-
datura são verdadeiros, de acordo com a alínea g) 
do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril. 
 
9.1. A candidatura deverá assinada pelo candidato, 

sob pena de exclusão liminar do presente pro-
cedimento concursal, e é entregue por um dos 
seguintes meios: 
a) Pessoalmente, nas instalações do Institu-

to para a Qualificação, IP-RAM, das 
09h00 às 17h30;  

b) Remetido por correio, registado e com 
aviso de receção, até ao termo do prazo 
fixado, para o Instituto para a Qualifica-
ção, IP-RAM, Estrada Comandante Ca-
macho de Freitas, 9020-148 Funchal; 

 
9.2. Não serão aceites candidaturas enviadas por 

correio eletrónico, por razões que se prendem 
com a necessidade de preparar um sistema pa-
ra a sua submissão por meios eletrónicos. 

 
10. Documentos a juntar à candidatura: Os formulários 

de candidatura ao procedimento concursal devem 
ser devidamente preenchidos, datados e assinados e 
acompanhados obrigatoriamente dos seguintes do-
cumentos, sob pena de exclusão: 
a) fotocópia, simples e legível, do certificado 

comprovativo das habilitações literárias; 
b) fotocópias dos comprovativos das ações de 

formação frequentadas e relacionadas com o 
conteúdo funcional do posto de trabalho; 

c) Curriculum Vitae, detalhado e atualizado, da-
tado e assinado, devendo constar os seguintes 
elementos: nome, morada, contactos, número 
de bilhete de identidade ou cartão de cidadão, 
habilitações literárias, funções que exerce, 
bem como, as que exerceu, com indicação dos 
respetivos períodos de duração e atividades 
relevantes, assim como a formação profissio-
nal detida, com indicação da entidade promo-
tora, data de frequência e duração (horas), 

acompanhado dos documentos comprovativos 
dos factos nele invocados; 

d) Documentos comprovativos de que reúnem os 
requisitos gerais de admissão constantes das 
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 6.1. do pre-
sente aviso; 

e) No caso de o candidato ser um trabalhador 
com vínculo de emprego público, é ainda 
obrigatória a apresentação de declaração emi-
tida pelo órgão ou serviço onde exerce fun-
ções ou pertence, devidamente atualizada à 
data de abertura do presente procedimento 
concursal, onde conste, de forma inequívoca, 
a natureza e a modalidade do vínculo, data da 
sua constituição, cargo, ou carreira/categoria 
de que seja titular, e atividade/funções que 
executa, devendo ainda a declaração mencio-
nar o posicionamento remuneratório em que o 
trabalhador se encontra posicionado na carrei-
ra/categoria de origem. 
 
10.1.Pode ser dispensada a apresentação dos 

documentos referidos na alínea d) do 
ponto 10., desde que o candidato declare 
sob compromisso de honra, no próprio 
formulário, que reúne os referidos requi-
sitos. 

 
10.2.A apresentação dos documentos exigidos 

na alínea d) e e) do ponto 10. é dispensa-
da quando o candidato seja trabalhador 
do Instituto para a Qualificação, IP-
RAM. 

 
10.3.O júri pode exigir aos candidatos a apre-

sentação de documentos comprovativos 
de factos por eles referidos que possam 
relevar para apreciação do seu mérito, e 
que se encontrem deficientemente com-
provados, sob pena de, na falta de apre-
sentação não serem valorados. 

 
10.4.A não apresentação dos documentos exi-

gidos, determina a exclusão dos candida-
tos do procedimento concursal, nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 20.º da Portaria  
n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 
11. Métodos de seleção: 
 

11.1.Os métodos de seleção a aplicar por defei-
to/em regra são os seguintes: 
a) Prova de Conhecimentos (PC); 
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

 
11.2.Os métodos de seleção a aplicar aos candida-

tos que estejam a cumprir ou a executar a atri-
buição, competência ou atividade caracteriza-
doras do posto de trabalho para cuja ocupação 
o procedimento foi publicitado e não usem a 
faculdade de opção pela aplicação dos méto-
dos referidos no ponto 11.1. conferida pelo n.º 
3 do artigo 36.º da LTFP, adaptada à adminis-
tração regional autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, 
de 3 de agosto, são os seguintes: 
a) Avaliação Curricular (AC); 
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 
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11.3.Prova de Conhecimentos (PC): visa avaliar os 
conhecimentos académicos e/ou profissionais e 
as competências técnicas dos candidatos neces-
sárias ao exercício das funções correspondentes 
à caracterização do posto de trabalho a ocupar. A 
prova de conhecimentos, será de natureza teórica 
e de realização individual, em suporte papel e 
sob forma escrita, não sendo permitida consulta 
e terá a duração de 60 minutos, expressa numa 
escala de 0 a 20 valores, sendo a valoração con-
siderada até às centésimas e versará sobre as se-
guintes temáticas: 
 Carácter geral: 
• Lei Geral do Trabalho em Funções Públi-

cas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, reti-
ficada pela Declaração de retificação n.º 
37-A/2014, de 19 de agosto e alterada pelas 
Leis n.ºs 82-B/2014 de 31 de dezembro, 
84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de 
junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 
25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de 
agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 
114/2017, de 29 de dezembro, 49/2018, de 
14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, 14 de janei-
ro; 

• Adaptação à Região Autónoma da Madeira 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas – Decreto Legislativo Regional n.º 
11/2018/M, de 3 de agosto; 

• Código do Trabalho – Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro, retificado pelas declarações de 
Retificação n.ºs 21/2009, de 18 de março, 
38/2012, de 23 de julho e 28/2017, de 02 
de outubro e alterado pelas Leis n.ºs 
105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 
14 de outubro,23/2012, de 25 de junho, 
47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 
de agosto, 27/2014, de 08 de maio, 
55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 
de abril, 120/2015, de 01 de setembro, 
8/2016, de 01 de abril, 28/2016, de 23 de 
agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 
14/2018, de 19 de março; 

• Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, alterado pela Lei n.º 72/2020, de 
16 de novembro; 

• Criação do Instituto para a Qualificação, 
IP-RAM, através do Decreto Legislativo 
Regional n.º 6/2016/M, de 8 de fevereiro; 

• Estatutos do Instituto para a Qualificação, 
IP-RAM – Portaria n.º 105/2020 de 31 de 
março. 

Caracter específico: 
• Despacho n.º 5182/2020 - Criação e reno-

vação da autorização de funcionamento dos 
Centros Qualifica, de acordo com a Portaria 
n.º 232/2016, de 29 de agosto, que procede 
à regulação da criação e do regime de or-
ganização e funcionamento dos Centros 
Qualifica; 

• Despacho n.º 1971/2017 - Autorização da 
criação e funcionamento dos Centros Qua-
lifica, de acordo com a Portaria n.º 
232/2016, de 29 de agosto, que procede à 
regulação da criação e do regime de orga-

nização e funcionamento dos Centros Qua-
lifica; 

• Decreto-Lei n.º 14/2017 de 26 de janeiro - 
Procede à primeira alteração ao Decreto-
Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, que 
regula o Sistema Nacional de Qualificações 
(SNQ) e as estruturas que asseguram o seu 
funcionamento; 

• Portaria n.º 232/2016, de 29 de agosto - 
Regula a criação e o regime de organização 
e funcionamento dos Centros Qualifica; 

• Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezem-
bro - Estabelece o Regime Jurídico do Sis-
tema Nacional de Qualificações e define as 
estruturas que asseguram o seu funciona-
mento. 

 
11.4.Entrevista Profissional de Seleção (EPS): visa 

avaliar, de forma objetiva e sistemática, a expe-
riência profissional, a aquisição de conhecimen-
tos, competências e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o Júri e o candidato, nomeadamente, os re-
lacionados com a capacidade de comunicação e 
de relacionamento interpessoal. Este método se-
rá avaliado segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufici-
ente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12 e 8 e 4 valores. 

 
11.5.Avaliação Curricular (AC): visa analisar a qualifi-

cação dos candidatos, designadamente, a habilita-
ção académica ou profissional, percurso profissio-
nal, relevância da experiência adquirida e da for-
mação realizada e tipo de funções exercidas. São 
considerados e ponderados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, de-
signadamente: a habilitação académica, a experiên-
cia 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 exer-
cício da função. Este método de seleção é avaliado 
de 0 a 20 valores e só serão contabilizados os ele-
mentos relativos às habilitações, formações e expe-
riência que se encontrem devidamente concluídos e 
comprovados documentalmente. 

 
12. Ordenação final (OF): A ordenação final dos can-

didatos que completem o procedimento resultará da 
média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em 
cada caso, que será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e será efetuada através da seguinte fórmula, 
consoante a origem e/ou opção do candidato: 
 
a) Na aplicação dos métodos de seleção previs-

tos no ponto 11.1.: 
OF = PC (70%) + EPS (30%) 
b) Na aplicação dos métodos de seleção previs-

tos no ponto 11.2.: 
OF = AC (70%) + EPS (30%) 
 
12.1.Em caso de igualdade de valoração entre os 

candidatos, os critérios de preferência a adotar 
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serão os previstos no n.º 2 do artigo 27.º da 
Portaria n.º 125 A/2019, de 30 de abril. 

 
12.2 Cada um dos métodos de seleção, bem como 

cada uma das fases que comportem, é elimina-
tório pela ordem enunciada na Lei nos termos 
dos n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril. A falta de compa-
rência dos candidatos a qualquer um dos mé-
todos de seleção determinará a desistência do 
procedimento, bem como serão excluídos do 
procedimento os candidatos que tenham obti-
do uma valoração inferior a 9,5 valores num 
dos métodos de seleção, não lhes sendo apli-
cado o método de seleção seguinte, conside-
rando-se, por conseguinte, excluídos da orde-
nação final. 

 
13. Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 

125 A/2019, de 30 de abril, as atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valo-
ração final do método, são publicitadas na página 
eletrónica do Instituto para a Qualificação, IP-
RAM: https://www.madeira.gov.pt/iq 

 
14. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer 

candidato em caso de dúvidas sobre a situação que 
descreveram, a apresentação de documento com-
provativo das suas declarações. 

 
15. As falsas declarações são punidas nos termos da 

lei. 
 
16. Publicitação dos resultados obtidos nos métodos de 

seleção e da lista unitária de ordenação final dos 
candidatos: Os resultados obtidos pelos candidatos 
em cada um dos métodos de seleção e a lista unitá-
ria de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, serão afixados no placar nos serviços ad-
ministrativos e disponibilizados na página eletróni-
ca do Instituto para a Qualificação, IP-RAM: 
https://www.madeira.gov.pt/iq, sendo ainda publi-
cado um aviso no JORAM com informação refe-
rente à sua publicitação. 

 
17. Constituição do júri: 
 

Presidente: Elda Maria Fernandes Gonçalves Pe-
dro, Vogal do Conselho Diretivo, do IQ, IP-
RAM; 

Vogais efetivos: Sónia Isabel Gonçalves Neves, 
Chefe de Divisão de Encaminhamento e Certi-
ficação, do IQ, IP-RAM; 

 Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas, Chefe 
de Divisão de Recursos Humanos, do IQ, IP-
RAM; 

Vogais suplentes: Tiago Rodrigo Sousa Pinto Dias 
de Carvalho, Técnico Superior, da Divisão de 
Encaminhamento e Certificação, do IQ, IP-
RAM; 

 Suzete Micaela Velosa Aleixo Abreu, Técnica 
Superior, da Divisão de Encaminhamento e 
Certificação, do IQ, IP-RAM. 

 
18. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, a Adminis-

tração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso 
ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação. 

 
Funchal, 30 de junho de 2021 
. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sara Maria 

Nunes de Almeida Estudante Relvas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECUR-
SOS NATURAIS E AL-TERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 
Aviso n.º 409/2021 

 
Torna-se público que, foi autorizado por despacho de 28 

de junho de 2021 da Secretária Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, o regresso da 
trabalhadora Maria Margarida Caetano Leitão, Assistente 
Técnica, integrada no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, da licença sem 
remuneração, ficando a mesma afeta ao Instituto das Flores-
tas e Conservação da Natureza, IP-RAM, com efeitos a 
partir de 2 de julho de 2021 (inclusive). 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, 29 de junho de 2021.  
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL  

 
Despacho n.º 249/2021 

 
Ao abrigo do nº. 3, do artigo 8º, do Decreto-Lei  

nº. 81/2013, de 14 de junho, nomeio o licenciado Pedro 
Manuel Fontes Teles de Sampaio, Técnico Superior da 
Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
para gestor do processo de licenciamento da atividade pe-
cuária apresentada pela empresa Arado Mayor, Lda, com 
efeitos a partir de 30 de junho de 2021. 

 
Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, 1 de julho de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOL-

VIMENTO RURAL, António Paulo Sousa Franco Santos 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS  

 
LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 

 
Edital n.º 7/2021 

 
No âmbito da prossecução do Projeto PIDDAR  

n.º 51371 – “Sistema de deteção precoce de incêndios em 
zonas de orografia complexa”, mais concretamente na exe-
cução do procedimento de concurso público, com publica-
ção no JOUE, CP1/2020-LREC-“SDIFRAM – Fornecimen-
to de Sistemas de Deteção Precoce de Incêndios Florestais 


