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LABORATÓRIO REGIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

Aviso782/2020

Extrato

Torna-se público, nos termos da alínea c) do n.e L do artigo LL.e da Portaria n.e 125-
A/20L9, de 30 de abril, que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do Aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.e 24O,2.e suplemento,
ll Série, de 23 de dezembro de 2O2O, procedimento concursal comum, para ocupação,
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, de três postos de trabalho previstos e não
ocupados, na categoria/carreira de Assistente Técnico, no sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas, afetos ao mapa
de pessoal do Laboratório Regional de Engenharia Civil:

L - Entidade empregadora pública: Secretaria Regional de Equipamentos e

I nfra estrutu ras.

2 - Caracterização do posto de trabalho a ocupar: exercício de funções com conteúdo e

complexidade inerentes ao descrito para a carreira e categoria assistente técnico,
nomeadamente, prestar assistência técnica ao Departamento de Estruturas e Materiais e ao
Serviço de Qualidade e Metrologia, no âmbito das atribuições e competências do Laboratório
Regional de Engenharia Civil, incluindo assistência à realização de ensaios in situ e laboratório.

3 - O nível habilitacional exigido no presente procedimento é o t23 Ano, nas áreas de
matemática e física ou curso tecnológico com equivalência ao L2.e ano de áreas afins aos
postos de trabalho a ocupar.

4 - A publicação integral do aviso de abertura do procedimento concursal encontra-se
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.e 240,2.e suplemento, ll Série, de 23 de
dezembro de 2020 (Aviso n.e 782/2O2Ol.

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas, 23 de dezembro de 2020

7/ A CHEFE DO GABINETE,

RaquelJoão Martins da Silva
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