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DESPACHO N." 2/SRAAC /2020

Considerondo que por meu Despocho de 13 de seÌembro de 2Ql9 Íoi oberto o
procedimento concursol comum poro constituiçôo de vínculo de emprego público por

tempo indeterminodo, destinodo o trobolhodores com ou sem vínculo de emprego público,

titulores de licencioturo no óreo de geogrofio, poro preenchimenlo, medionte o

constituiçõo de vínculo de emprego público, no modolidode de conlroto de trobolho em
funções pÚblicos por tempo indeterminodo, de dois postos de trobolho previstos e nõo
ocupodos no correiro e cotegorio de Técnico Superior, obrongidos pelo Sistemo

Cenlrolizodo de Gestõo de Recursos Humonos do Secretorio Regionol do Ambiente e
Recursos Noturois {ogoro designodo Secretorio Regionol de Ambiente, Recursos Noturois e

Alteroções Climoticos), o ofeÌor oo mopo de pessool do Direçôo Regionol do Ordenomenio
do Tenitório e Ambiente (ogoro designodo DireçÕo Regionol do Ordenomento do Território),

cujo oviso foi publicodo, sob o n3496/2019, no Jornol Oficiol do Regiõo Autónomo do
Modeiro, llSérie, n.o ìó0, de 20 de setembro de 2019.

Considerondo que os postos de trobolho o ocupor coroterizom-se pelo exercício de
funções de opoio técnico por titulor de licencioturo no óreo de Geogrofio, com conieúdo
inerente oo descriio poro o correirq e cotegorio de Técnico Superior, conforme previsto no

onexo o que se refere o n.o 2 do ortigo BB.o do Lei Gerol do Trobolho em Funções Públicos,

no óreo do respetivo especiolizoçõo (Geogrofio) e no óreo de otribuições do Secretorio

Regionol de Ambiente, Recursos Noturois e Alteroções Climóticos, designodomente nos

óreos de compeiêncios do Divisõo de lnformoçõo Geogrófico, do DireçÕo Regionol do
Ordenomento do Território.

Considerondo que nos termos do referido Despocho foi designodo poro presidente

do júri do procedimento concursol ocimo referido o Dr. Poulo Clode de Freitos, eniõo Diretor

de Serviços de lnÍormoçõo Geogrófico e Codostro, do Direçõo Regionol do Ordenomento

do Tenitório.

Considerondo que o 24 de dezembro de 2Ol9 (inclusive) o Dr. Poulo Clode de Freilos

deixou de exercer funções no entõo designodo Direçõo Regionol do Ordenomento do
Tenitório e Ambiente, em virtude de, o portir desso doto, o mesmo ler iniciodo funções no

Assembleio Legislotivo do Regiõo Autónomo do Modeiro, em regime de mobilidode.

Considerondo o n.o ì do ortigo ì3.o do Porlorio n.o 125-A/20ì9. de 30 de obril, de
ocordo com o quol o júri do procedimento concursol é composto, em número ímpor, por
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um mínimo de lrês membros eÍetivos, um dos quois preside e dois suplenÌes, trobolhodores

clo entidode que reolizo o procedimento e, ou, de outro órgõo ou serviço'

Considerondoqueon.olldoortigoì3.odoPortorionjl25-Al20l9,de30deobril'
deÌermino que o composiçõo do júri pode ser olterodo por motivos de forço moior'

devidomente fundomentodos, nomeodomente em coso de folto de quórum'

considerondo que urge dor continuidode òs operoções do procedimento concursol

otrós identificodo.

Ao obrigo do disposlo no n.o ìl do orÍigo l3.o do Portorio n'' 125-A12019, de 30 de

obril, determino que:

I - A composiçõo do júri do referido procedimento concursol comum poro

constituiçõo de vínculo de emprego pÚblico por tempo indeterminqdo destinodo o

trobolhodores com ou sem vínculo de emprego pÚblico, tiiulores de licencioluro no óreo de

geogrofio, poro preenchimento, medionie o constiÌuiçÕo de vínculo de emprego pÚblico'

no modolidode de controto de Ìrobolho em funções públicos por Ìempo indeterminodo, de

dois postos de trobolho previstos e nõo ocupodos no correiro e cotegorio de Técnico

superior, obrongidos pelo Sistemo centrolizodo de Gestõo de Recursos Humonos do

Secretorio Regionol do Ambiente e Recursos Noturois (ogoro designodo Secretorio Regionol

de Ambienle, Recursos Noturois e Alteroções climÓticos), o ofetor oo mopo cle pessool do

Direçõo Regionol do ordenomento do Tenitório e Ambienle (ogoro designodo Direçõo

Regionol do ordenomento do tenitório), cujo oviso Íoi publicodo, sob o n.'49612019' no

Jornol oficiql do Regiõo Autonomo do Modeiro, ll Série, n.o I ó0, de 20 de setembro de 2019'

passooseroseguinte:
presidente: Dr. Duorte Gonçolo Androde Costo, Chefe de Divisõo de lnformoçõo

GeogrÓfico do Direçõo Regionol do ordenomenlo do Tenitório.

Vogois eÍelivos: Dr. Duorte Hilório Forio Figueirq Choves, Técnico Superior integrodo

no Sisiemo Centrolizodo de Gestõo de Recursos Humonos do SecreÌorio Regionol de

Ambiente, Recursos Noturois e Alieroções Climóiicos, ofeto ò Direçõo Regionol do

Ordenomento do Território, que substituiró o presidente do júri nos suos Íollos e

impedimentos;

Dr. José Eleutério Cômoro Lopes, Técnico Superior integrodo no SisÌemo Centrolizodo

de Gestõo de Recursos Humonos do Secretorio Regionol de Ambiente, Recursos
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Noturois e Alteroções Climóticos, ofeto oo lnstituto dos Floreslos e Conservoçõo do

Noturezo, lP-RAM.

Vogois suplenles Dr. Bruno Miguel Bronco Comocho Vorelo do Cunho, Técnico

Superior integrodo no Sistemo Centrolizodo de Gestõo de Recursos Humonos do

Secretorio Regionol de Ambiente, Recursos Noturois e Alteroções Climóticos, ofeto ò

Direçõo Regionoldo Ordenomento do Tenitório; e,

Dr.o Énio Morio Rodrigues, Técnico Superior integrodo no Sistemo Centrolizodo de

Gestõo de Recursos Humonos do Secretorio Regionol de Ambiente, Recursos Noturois

e Alteroções Climóticos, ofeto ò Dheçõo Regionol do Ambiente e Alleroções

Climóticos.

2 - O Júri identiÍicodo no n.o ì do presente despocho deveró dor coniinuidode òs

operoções do procedimento concursol otrós identificodo.

3 - O presente despocho produz efeitos imediotos

4 - Publicite-se o presente despocho no sítio do lnternet e notifique-se o mesmo o

todos os condidotos.

Secretorio Regionol de Ambiente, Recursos Noturois e Alteroções Climólicos, oos 27 de joneiro de

2020.

A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE,
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