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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATUMIS

Extrato do Aviso

Torna-se públicq nos termos do artigo 33.e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

(LTFP), e pelo Decreto-Lei n.e 61201,9, de 14 de janeiro, dos artigos '1.3.e, 14.e e 16.e do Decreto Legislativo

Regional n.e L1.120181lld, de 3 de agosto, dos artigos 44.e e 45.e do Decreto Legislativo Regional n.a

261201.81Ìv/., de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 19.4 da Portaria 83-A12009, de 22 de janeiro, 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 Sériq n.e 70, de 26 de abril de 2019, procedimento concursal comum,

destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, 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 na categoria e carreira de

Técnico Superior, com licenciatura em Engenharia do Ambiente, abrangido pelo Sistema Centralizado de

Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, previsto no 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 - Caractefização do posto de trabalho: Exercício de funções de apoio técnico por um titular de

licenciatura em Engenharia do Ambiente com conteúdo inerente ao descrito para a carreira e categoria de

Técnico Superior, conforme previsto no anexo a que se refere o n.e 2 do artigo 88.4 da Lei Geral do

Trabalho em Funções Públicas, na área da respetiva especialização (Engenharia do Ambiente) e na área

de competências da Direção de Serviços da Qualidade do Ambientg da Direção Regional do

Ordenamento do Território e Ambientg contempladas nas alíneas a) a j) do no n.a 2 do artigo 3.4 da

Portaria n.e 164120'1.6, de27 de abril, dos Secretários Regionais das Finanças e da Administração Pública e

do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1a Série,

n.e 74, de27 de abril, das quais se destacam:

a) Promover e colaborar na elaboração de normas técnicas referentes ao licenciamento das diversas

atividades com respeito à proteção do ambiente e conservação da natureza;

b) Promover a delimitação dos níveis de qualidade dos parâmetros ambientais e desenvolver ações por

forma a garantir a sua permanente avaliação;
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c) Intervir, no âmbito das suas competências/ nos processos de licenciamento das atividades comerciais e

industriais;

d) Monitorizar os parâmetros ambientais de acordo com os requisitos normativos em vigor;

e) Assegurar a regulação e a supervisão dos serviços de águas, de saneamento de águas residuais urbanas

e de gestão de resíduos urbanos, promovendo o aumento da eficiência e da eficácia na sua prestação,

considerando a proteção dos direitos e interesses dos utilizadores;

f) Prestar apoio técnico às autarquias locais e outras entidades, públicas ou privadas, no âmbito das suas

competências;

g) Promover e coordenar a instrução dos procedimentos enquadrados na política do ambiente e nos

instrumentos de gestão ambiental, no âmbito da conformidade legal em vigor, bem como ProPor

medidas tendentes à minimização ou supressão das incidências ambientais negativas;

h) Coordenar e garantir a realização das ações necessárias à implementação das Diretivas Comunitárias

na região, na área das suas competências;

i) Emitir pareceres técnicos e recomendações nas suas áreas de competência;

j) Exercer as demais competências que, dentro da sua área funcional, lhe sejam superiormente atribuídas.

-3 - Nos termos do n.e 5 do artigo 7.e do Decreto-Lei n.q 119192, de 30 de junho, na redação atribuída pela

Lei n.e 12312015, de 2 de setembrg e do n.q 4 do artigo 6.e do Decreto-Lei n3 349199, de 2 de setembro,

alterado pelas Leis n.as 471201.1., de27 de junho, e15712015, de 17 de setembro, no presente procedimento

é exigida a licenciatura em Engenharia do Ambiente, com inscrição válida como membros efetivos na

Ordem dos Engenheiros Técnicos ou na Ordem dos Engenheiros, não existindo a possibilidade de

substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

A publicação integral do aviso de abertura do procedimento concursal encontra-se no fornal Oficial

da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.e 70, de 26 de abril de 201.9 (Aviso n.q 150/2019).

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, 26 de abril de2O19

A Chefe do Gabinete,

{U n.c)LolYS
Júlia Isabel Vieira Lopes
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