
s. R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DESPACHO Ns.1/2019

Na sequência e ao abrigo dos nes 2 e 3 do artigo 44s do Decreto Legislativo

Regional np 26/2018/M, de 31 de dezembro e do ne 2 do artigo 13e do Decreto

Legislativo Regional ns 1L/20L8/M, de 3 de agosto, com vista a renovar, rejuvenescer

e dotar os quadros da administração pública regional de novas qualificações e

eliminar definitivamente todas as situações de irregularidade do recurso sucessivo a

programas de emprego para colmatar necessidades permanentes do serviço, foi

aprovado, através do Despacho de L5 de janeiro de 20L9, alterado em L3 de março

de 20L9, da Vice-Presidência do Governo Regional, o Mapa Regional Consolidado de

Recrutamentos para os serviços e organismos da administração pública regional,

referente ao Le trimestre de 20L9, por grupo profissional, respetivo departamento

regional e serviço, com o número de recrutamentos destinado a ocupação de postos

de trabalho cujas funções, entre 1 de janeiro de 2OL7 a 31. de dezembro de 2018,

foram asseguradas com recurso a programas de emprego que correspondem a

necessidades permanentes e que constituem a 1e prioridade;

Considerando que de acordo com o referido Mapa Regional Consolidado de

Recrutamentos aprovado pela Vice-Presidência do Governo, de 15 de janeiro de

20L9, alterado em 13 de março de 2019, foi autorizado o recrutamento de dois

Assistentes Técnicos, que constitui a Le prioridade para a regularização de

precariedade;

Considerando que os referidos postos de trabalho consideram-se

automaticamente criados no mapa de pessoal da Direção Regional para a

Administração Pública do Porto Santo;

Considerando que as verbas referentes aos encargos decorrentes do

recrutamento dos assistentes técnicos acima referidos encontram-se previstas no

orçamento da Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo para

20L9.
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DETERMINO:

Que se proceda à abertura de procedimento concursal comum, destinado a

trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, nos termos do artigo 30e da

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei ns 35/20L4, de

20 de junho (LTFP), na sua atual redação, artigos t4e, 15e e 16e do Decreto

Legislativo Regional ne 1L/20L8/M, de 3 de agosto, que adaptou à administração

regional autónoma da Madeira a LTFP, Portaria ne L25-A/2019, de 30 de abril,e

artigos 44e e 45e do Decreto Legislativo Regional ne 26/2OI8/M, de 31 de dezembro,

que aprovou o orçamento da Região Autónoma da Madeira para 20L9, para

ocupação dos postos de trabalho na categoria e serviço acima descrito, na

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Nos termos do ns 3 do artigo 45e do Decreto Legislativo Regional ne

26/20L8/M, de 31 de dezembro, ne 2 do artigo 16s do Decreto Legislativo Regional

ne IL/ZOL8/M, de 3 de agosto, e ne 4 do artigo 36e da LTFP, serão aplicados os

seguintes métodos de seleção:

a) Candidatos sem vínculo de emprego público à Administração Pública -

método de seleção obrigatório a prova de conhecimentos e como

método de seleção facultativo a entrevista profissional de seleção;

b) Candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição,

competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em

causa, caso não exerçam a opção pelos métodos acima referidos -

método de seleção avaliação curricular e como método de seleção

facultativo a entrevista profissional de seleção;

c) Candidatos que ocuparam os referidos postos de trabalho com recurso a

programas de emprego, no período compreendido entre L de janeiro de

2OI7 e 3L de dezembro de 2018 - para além do método de seleção

obrigatório estabelecido no Decreto Legislativo Regional n.s IL/2OL8/M,

de 3 de agosto, a prova de conhecimentos, é ainda obrigatório a

avaliação curricular, sendo necessariamente critério de ponderação a
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experiência profissional específica cuja valoração é majorada em 4Oo/o ètyr

relação aos demais critérios a ponderar na experiência profissional e

como método de seleção facultativo a entrevista profissional de seleção.

Designo para Júri do procedimento acima referido:

Presidente: Dra. Filipa Rubina Ferreira de Freitas, Diretora de Serviços de

Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Pescas

Vogais efetivos: Dra. Siliany Alejandra Melim Coelho, Técnica Superior e Paula

Cristina Vasconcelos Serrão Silva, Coordenadora Técnica do mapa de pessoal da

Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo;

Vogais suplentes: Dra. Sara Maria Malheiro Pinto da Silva, Técnica Superior e

Miguel Ângelo Soares Martins Bastos, Coordenador Técnico do mapa de pessoal da

Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo.

Presidência do Governo Regional da Madeira ,2 dejulho de 2019

O Adjunto do Gabinete
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