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AVISO

1. Torna-se público, nos termos do n.e 4 do artigo 19.4 da Portaria n.q 83-A/2009, de22 de janeiro,
alterada e republicada pela Portaria n.a 145-A12011, de 6 de abril, que por despacho de 2019.04.12 do
Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, se encontra aberto, procedimento concursal
comum/ no âmbito do processo de regularização de precariedade na Administração Pública Regional,

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 respetivos mapas de pessoal abaixo referenciados:

1.1 - Referência A: 7 (sete) assistentes operacionais, na área da limpeza, para o Gabinete de
Pessoal e Administração (GPA) do Gabinete do Secretário Regional (GSR);
1.2 - Referência B:

'l'.2.1 - 2 (dois) assistentes operacionais, na área de auxiliar de cantina e cafetaria, para o
Gabinete de Pessoal e Administração (GPA) do Gabinete do Secretário Regional (GSR),

1.2.2 - 1 (um) assistente operacional, na área de auxiliar de cantina e cafetaria, para a Direção
de Serviços de Materiais e Equipamentos (DSME) da Direção Regional de Planeamento,
Recursos e Gestão de Obras Públicas (DRPRGOP);

1.3- Referência C: L (um) assistente técnico, na área administrativa, para o Gabinete de
Contratação Pública (GCP) da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras
Públicas (DRPRGOP);

1.4- Referência D: 1 (um) assistente operacional, na área de mecânica, para a Direção de Serviços
de Materiais e Equipamentos (DSME) da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de
Obras Públicas (DRPRGOP);
1.5 - Referência E: 1 (um) assistente operacional, na área de auxiliar técnico, para o Gabinete de
Estudos e Planeamento (GEP) da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras
Públicas (DRPRGOP);

1.6 - Referência F: 2 (dois) assistentes operacionais, na área de servente, para a Direção de
Serviços de Materiais e Equipamentos (DSME) da Direção Regional de Planeamento, Recursos e
Gestão de Obras Públicas (DRPRGOP);
1.7 - Referência G: 1 (um) técnico superior, na área de engenharia do ambiente, para a Direção de
Serviços de Edifícios e Conservação (DSEC) da Direção Regional do Equipamento Social e

Conservação (DRESC);

1.8 - Referência H:2 (dois) assistentes operacionais, na área de pintor, para a Direção de Serviços
de Edifícios e Conservação (DSEC) da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação
(DRESC);

1.9 - Referência I: 1 (um) assistente operacional, na área de canalização, para a Direção de Serviços
de Edifícios e Conservação (DSEC) da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação
(DRESC);

1.10 - Referência f: 1. (um) técnico superior, na área de engenharia civil, para a Direção Regional
de Estradas (DRE);

1.11 - Referência K:
1.11.1 - 1 (um) técnico superior, na área de Gestão, para a Direção Regional de Estradas (DRE);
1.11.2 - L (um) técnico superior, na área de Gestão, para o Laboratório Regional de Engenharia
Civil (LREC);
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2. Caracterização dos postos de trabalho:

Referência A - Funções de Limpeza e arrumação das instalações, relacionadas com as atribuições

do GPA;
Referência B - Servir em cafetaria, cobrar os valores devidos e cuidar dos equipamentos e

instalações, relacionadas com as atribuições do GPA e da DSME;

Referência C - Execução de funções de apoio administrativo na área da contratação pública e dos

contratos públicos, relacionadas com as atribuições do GCP;

Referência D - Execução de tarefas de manutenção e reparação de viaturas e equipamentos,

relacionadas com as atribuições da DSME;

Referência E - Execução de tarefas auxiliares, de acordo com a área funcional em que estão

inseridos, relacionadas com as atribuições do GEP;

Referência F - Execução de trabalho indiferenciado, relacionado com as atribuições da DSME;

Referência G - Conceber e desenvolver projetos, elaborar pareceres e estudos e prestar apoio

técnico no âmbito da área de Engenharia do Ambiente, relacionadas com as atribuições da DSEC;

Referência H - Aplicar sobre superfícies de estuque, reboco, madeira ou metal, camadas de tinta,
verniz ou outros produtos afins, para os proteger e decorar, preparando as superfícies a pintar,
relacionadas com as atribuições da DSEC,

ReÍerência I - Instalação e reparação de canalizações, tubagens e redes de tubos, relacionadas com

as atribuições da DSEÇ
Referência J - Conceber e desenvolver projetos, elaborar pareceres e estudos e prestar apoio técnico

no âmbito da área de Engenharia. Civil, relacionadas com as atribuições da DRE;

Referencia K - Conceber e desenvolver projetos, elaborar pareceres e estudos e prestar apoio
técnico no âmbito da área de Gestão, relacionadas com as atribuições da DRE e do LREC.

3. Carreiras/categorias:

3.1 - Referência A: carreira/categoria - assistentes operacionais, na área da limpeza;
3.2 - Referência B: - carreira/categoria - assistentes operacionais, na área de auxiliar de cantina e

cafetaria;
3.3- Referência C: - carreira/categoria - assistente técnico na área administrativa;
3.4- Referência D: - carreira/categoria assistente operacional, na área de mecânica;

3.5 - Referência E: - carreira/categoria assistente operacional, na área de auxiliar técnico;

3.6 - Referência F: - carreira./categoria assistentes operacionais, na área de servente

3.7 - Referência G: - carreira/categoria - técnico superior, na área de engenharia do ambiente;

3.9 - Referência H: - carreira/categoria - assistentes operacionais, na área de pintor;
3.1.0- Referência I: - carreira/categoria assistente operacional, na ârea de canalização;

3.10 - Referência f: - carreira./categoria - técnico superior, na área de engenharia civil;
3.1L - Referência K: - carreira/categoria - técnico superior, na área de Gestão;

4. O nível habilitacional exigido:
Referências. A; B e F - Escolaridade obrigatória aferida em função da data de nascimento, sendo,

contudo, dispensada aos trabalhadores contemplados nos n.as 2 e 3 do artigo 45.q do Orçamento da

RAM - Decreto Legislativo Regional ne.26112018, de 31 de dezembro, a qual poderá ser substituída
por experiência profissional na mesma área funcional nos termos do ne 2 do art.q 34. q da mesma

Lei n.a 351201,4 de 20 de junho, conjugado com a alínea b) do n.q 4 do artigoq 33. q da mesma Lei.

Referência C - 12.e ano de escolaridade ou equivalente;

Referências D e E - Escolaridade obrigatória aferida em função da data de nascimento;
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Referência G - Licenciatura em Engenharia do Ambiente;
Referências H e L - Escolaridade obrigatória aferida em função da data de nascimento;
Referência j: - Licenciatura em Engenharia Civil e inscrição válida como membro efetivo da
Ordem Engenheiros;
Referência K: - Licenciatura em Gestão;

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 n.e7L, II Série de29 de abril de 2019.

7.- Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto do Gabinete de Pessoal e Administração,
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, - Rua Dr. Pestana ]únior, n.q 6, Funchal 9064 -
506, ou pelo telefone291.207 200 ext. 5111.

Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,2g de abril de 2019

O Diretor do Gabinete de Pessoal e Administração

Teles
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