
s. R,

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Extrato do Aviso

Toma-se público, que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data
da publicação do aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,II Série, n.a 111, de27
de julho de 2018, procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem
vínculo de emprego público, nos termos do artigo 30.4 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um
posto de trabalho previsto e não ocupado da carreira e categoria de assistente técnico, com o 12a

ano de Escolaridade ou curso que lhe seja equiparado, abrangido pelo Regime Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Nafurais, a afetar
ao maPa de pessoal da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, nos
seguintes termos:

1 - Entidade Pública Empregadora: Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

2 - Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções com conteúdo inerente ao
descrito para a carreira e categoria de Assistente Técnico, conforme previsto no anexo a

que se refere o n.a 2 do artigo 88.e da LTFP, correspondentes ao desempenho de funções
de nafureza executiv4 de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem
definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nas áreas de competências da Divisão de Informação
Geográfica da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente,
contempladas nas alíneas a) a n) do n.e 1 do artigo 6.4 do Despacho n.e 173120"1.6, de 28

de abril, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal
OÍicial da Região Autónoma da Madeira,II Série, Suplemento, n.a 77, de 28 de abril.

A publicação integral do aviso de abertura do procedimento concursal encontra-se no Jomal
Oficial da Região Autónoma da Madeira,II Série, n.a 1.1.L, de27 dejulho de 2018.
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