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Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
GABINETE DO SECRETÁRIO

AVISO

1. Torna-se público, nos termos do n.e 5 do artigo 11.q da Portaria ne 125-A12019, de 30 de abril, que por
despacho de 2020.12.16 do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, se encontra aberto

procedimento concursal comum para a ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para os postos de

trabalho previstos e não ocupados, nas categorias/carreiras e atividades abaixo referenciados, no sistema

centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto

ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas.

- Referência A: 1 (um) assistente operacional - Motorista de Pesados;

- Referência B: 1 (um) assistente operacional - Lubrificador;
- Referência C: 1 (um) assistente operacional - Serralheiro Mecânico;

- Referência D: 1 (um) assistente operacional - Bate Chapas;

- Referência E: 1 (um) assistente operacional - Mecânico.

2. - Caracterização dos postos de trabalho:

- Referência A - Condução de viaturas pesadas e, eventualmente viaturas ligeiras;

- Referência B - Consiste na execução de trabalhos de manutenção preventiva de viaturas e

equipamentos, nomeadamente, mudanças de filtros e óleos;

- Referência C - Consiste em ligar por processamento de soldadura a eletroarco e oxi-acetileno,

elementos ou conjuntos de peças de natureza mecânica;

- Referência D - Consiste na execução de tarefas de reparação e montagem de chaparia em viaturas e

equipamentos;
- Referência E - Consiste na execução de tarefas de manutenção corretiva de veículos e equipamentos.

3.- Carreira/categoria: assistente operacional.

4.- O nível habilitacional exigido:
- Referência A; - Escolaridade obrigatória aferida em função da data de nascimento, e de carta de

condução válida para condução de veículos pesados e Certificado de Aptidão para Motorista
(cAM);

- Referências B; C; D e E;- Escolaridade obrigatória aferida em função da data de nascimento, a qual
poderá ser substituída por experiência profissional na mesma área funcional nos termos do n.q 2 do

artigo 34.e da Lei n.q 351201,4, de 20 de junho, conjugado com a alínea b) do n.q 4 do artigo 33.e da

mesma Lei.

5.- Prazo de candidaturas: 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da sua publicação no Jornal

Oficial da Região Autónoma da Madeira.

6.- O aviso foi publicado no JORAM nq 238, II Série, Suplemento de 21 de dezembro de2020.

7.- Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto do Gabinete de Pessoal e Administração,
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, - Rua Dr. Pestana Júnior, n.q 6, Funchal9064 - 506,

ou pelo telefone 297 207 200 ext. 5111.
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