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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS

Aüso n'o 34312019

1.2. Entidade Pirblica F'mpregadora: Sccretarta

Regional do Ambiente e Recursos Naturals'

i;;?i*. ãás Florestas e conservação da

Natureza, IP-RAM.

Lesislação aplicável: Decreto Legislativo Regional

;:"'itãõlíffi, ì" zo de agosío,. Lei G:ral^do

Trabalho em Funçoes tsuollcas; . Itt.t-'o

":ïòiãors,ã":r 
a" maio, do Vice-Presidente do

'd";;;-ii;si;nul 
" du Secretária Regional do

úUi"ot" ; Recursos Naturais; Decreto-Lei

tÏi'íò-rioh, o" i a. fevereiro,-adaptado à Região

nrt"."-Ãï'aã- Maàeira pelo Decrêto Legislativo
;-;;;;;"tn o ?5/?.0011Ìvl. de 24 de asosto, Decreto-

;i^";ï 
"+Eõts, de 7 de janeiro;. .Decreto

ãã*ü*"niui-n.J t+lzoog, de il de julho; Lei

n.;ïlzor a, de 3l de dezembro; Decreto

i;ili"tir;'Regional n: 26l20l8lu' de 3l de

ãtã.Áúi"; úçreto Legislativo Regional

n: iíiioís/ÌuÍ, o. 3 de agos-to, .Decreto
iüÀj"-.tt"i Regional n'" 8/2015/Ì\4' de 5 de

ffitü ;Crado' pelo Decreto Regulamentar

n?"iâì"r Ã.; t+tzoil/Ìvl, de 13 de dezembro' e

iìËãiËiï r-àÀisãtivo Regional n'o 2 I /20 I 6/ÌvÍ', de I 3

ã"--ãuio,--"ft.rado pe"los Decretos Legislativos

Ë;"i"";i; n."t qzlzoieÀl, de 29 de dezembro' e

3/2ï I 8n\,Í, de l2 de janeiro.

Prazo de validade: O procedimento concursal é

"àïia" 
p"t" ã pièãnchimênto dos postos de trabalho

a ocupar e para os efeitos Pleyltol 1o. i " :^f
ãttiÀoï1." dà Portaria n.' 340/2019, de 3l de mato'

ão-ïic.-p."siderttc do Governo Regional e da

Ëã.t"tu.iu Regional do Ambiente e Recursos

Naturais.

Caraterização dos postos de trabalho a ocupar:

È*"i"Ì"io'de funçõès çom conteúdo inerente ao

ãescrito para a carreira e categoria de Sapador

ËiãiÀtiãr,' conforme previsto no artigo- 4'o do
^D;;t"t"'Lúi;iativo 

nËgional n'' l712018À4' de 20

ã.";õ;;--iããtignudutï"nte: a) Executar ações de

sltviõuttuía preventiva, na vertente da gestão de

""-útitf*f' florestal, com recurso a técnicas

marruais, moto manuais, . mecânicas o.u fogo

controlado, entre outras; b)Mante1. e proteger os

õ;;;;"d"t florestais, no âmbito. da gestão

hárestal e do controlo de agentes bióticos nocivos;

;iir;;ffi;;çáes de silvicuitura de caráter geral; d)

ilJi;;;ürtiì a" manutenção e beneficiação de

infraestruturas de defesa da floresta e de apolo a

Ãtã" florestal; e) Sensibilizar as Populações 
para

ã-"^ãt ãi ae'cónduta em matéria de proteção

füt;ú;;";eadamente no âmbito do uso.do fogo^'

d;'ìil;";; ãas florestas e da fitossanidade; 0
Ë..""iãiãioès de vigilância, primeira intervenção

.---ioòeoalos floreúis, apoio a.operações de

;;""-ldo ;;igilância atiía p-ós+escaldo, no âmbito

àï-ãr"i.õa""civil, sendo- ainda um agente de

iãtã.ã" '.itil, nos termos do regime jurídico do

5iíãtã- a" proteção Civil da Região Aulónoma da

ü;;ã,-- uptouáao pelo Deõreto Legislativo

ii"st;;;i n."'1 6/2009/trrÍ, 49 10 de junho, na redação

uiiiUuiau pelo presente diploma, .com missões de

i"ì"*""iaã de proteção civil p-revistas .em 
diretivas

;;;;;;i;"it eJpecíficas do Serviço Regional de

Proteção Civil).

pl -:"n xrii" *""*'r:,ï:# ïï'Ëf" 13 ï 
^*i,,'"eËiltl'ìï"Jrïïãï;;;; iiFP)' aprovada pera Lei

#iï5lzoi;,-ï" zò de juúo,' retificada .pela
ij""rúõá"'ae-Retificação í: ll-Nzov' de l9 de

í"ïJfi.:ã,;;"d; í;Ë Leis n'os 82-Bt20t4-' de 3t

ãË;#Ë, rìtãõlí ã" z de agosto' 18/201ó' de 20

Ëï,,t,o,'4ã20ìã, hã zs de dãzembro' 2-t4?0\7' 4e
-t^ n^t.^lt aì tl rle aoosto- 7312017. deru uË rrraru' twtLw' ' ' -ã" 

i4 ã;;eòstô' e 7ll2ol8'l6 de agosto, 4912018,
á; ti á". dezembro, t pèlo D"tttõ-L"i tt'' 612019'

il ï4 ã; i";ã;;, dos artigos l3'' a l6'' do Decreto

i""-rrrià,iJ'iiilibnãin'' ú/zotsitut, de 3 de asosto'
;;:;';.'i;-j-ão artico 44.' do Decreto Legislativo

iïìiã"ïr' "í ïeËoïinur, de- 3l . 
de .dezembrg' 

d9

;ììru;'-i.ii ío 
--n*'"ô Legislativo -Regional

ïl;'ïïlzoi'slM,-te zo de agostol gonjug-a.dq com o

Ïni"á'ïáïoã^i'ortu.iu Ã: t1otzors, de 3l de maio'

ã""ïiàË-pËtiìËït. aó Governo Regional e da

ËË"rË*" 
- 
Í{eÉiònut do Arúicntc e 

. 
Recursos

N;;;;. puuji.uau nõ Jo'nal - ofrc.ial da Regiã9

A;iã*;;"'"ã;--úuãèi'u, l'o "Série'^ n'o 86'

3;;ï;;;;ì", ïe 3l de maio de 2ole (adiante

irrilüï*'ããilgnada apenas por Portaria)' torna-se

útli;; t;;, ãot a"tpàitto dê autorização'^de 25 de

ï1ï;;"il'-tbíõ: a"' iua Excetência'a- Secretária

'üeï"*l ãã'Ïmuiente e Recursos Nahrrais' se

:'. ffi uï"ttã, p"to prazo de dez dias úteis' a

.ã"táia" data da'publicação do presente av-lso Íro

.r""',"ìàt-oniiàt da' Região Autónoma da Madeira

ïJ"óúüí;"-"prãõ"aitõento concursal,.-19-u*'
i#ü;õ'" tãLãtttadotes com ou sem vínculo de

Ëi.,ï'tüõ p,iüii*, putu ocupação' mediante a

constituicão de vtnculo de eiqirggo público' 
-na

.ïãàiìããaé de contrato de trabalho .em tunçoes

;lïï;;:ï't";;; i;ã;i"rminado, de- dez Postos de

trabalho da carretra " 
tát"gottu de'sapadoiflorestal'

nrevistos e não ocupados-no mapa de pessoal do

í"rtii"ïïatt'Ëro*iât e conserváção da Natureza'

iP-neV, nos termos seguintes:

1.1. O presente procedimento concursal foi
'''' àutoãráoó'p.tob"tputho de Sr'ra Excelência o

Vi;.+t*id"nteìo'Governo Regional' de l5
á;-l;;ü de 2019, que aprova o MaPa

Éigiònut Consolidado de Recrutamento para

ãì'iã*içot e organismos da Administração

Ëïuii.á il"gionuiJ"fereote ao l.'o trimestre de

20lg como segunda Prioridad.e de

recrutamento, not tËt-ot do artigo,l3'' do

iË;Ë'tõistãtivo Re gional 
-n'"^ 

I I /20 I 8/Ì\'I'

de 3 asosto' que adapta í Região Autónoma da

ü"d;fi;;-tËi Gerai do Tra6alho-em Funções

i;tturióui, conjugado -com o disposto nos

urtinot $." é "44.' do Decreto, Legislativo

ËlËããnur ï." istzotslM, de 3l de dezembro'

ãil ;d 
"bservado 

o'procedimento prévio

ao recrutamento de trabalÍradores.impgsto.pelo
ãi*" ti: ao ú""reto Legislativo Regional

".;'ïïlroisú, 
de 3 de algosto, -através 

de

ruuìü[ã*a" efetuada na BEF-RAM de 13 a29

ãã".átã,1ìt1oig, t"tn que tenham existido

t.áUátttdaot"t interessados no recrutamento

qtt-pi..."tt.ssem os requisitos exigidos para

o mesmo.
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4. l. D-uração de trabalho; Nos termos do artigo10.' do Decreto Legislativo Regiorãl
n.'17/2018/M,. de 20- de agosto, os
trabalhadores da carreira de sapadõr florestal
estão.. sujeitos ao regime dó duração detrabalho constante - da LTFp, sendo
considerados dias normais de trabahô todos os
dias da semana, incluindo sábados, domingos
e feriados.

5. I.ocal de trabalho: Toda a área da Região Autónoma
da Madeira.

6. Posição remuneratória de referência: O oosiciona_
mento dos trabalhadores recrutados numa das
posições remuneratórias da categoria é objeto de
negociação que..terá lugar imedïatamente ãpós o
!e1mo do procedimento õoncursal, tendo por base a
l.u posição remuneratória da carreira/caïegoria dè
lSpador florestal, a que c.offesponde o níiel 5 da
Tabela Remuneratórìa Unica, nos termos dos
artigos l7.o e l8.o e Anexo do Decreto Legislativo
Regional n.o lT\Z\IB/M, de 20 de agosto,
observando o disposto no artigo 3g.o da Lei "Geraí

do Trabalho em Funções públíõas, no artigo 2l ." da

!"iI." 7l12018,.d.e 3 Í d! dezembro, e no írtìgo 46."
do Decreto I egislativo Regional n.6 ZetZOtgTlvt, d"3l de dezembro.

7. Requisitos de admissão: podem ser candidatos ao
presente procedimento concursal os cidadãos comvínculo de emprego - público por tempo
indeterminado, com ví-nculo de emprego público a
termo ou sem vínculo de emprego púbÌico, que
reúnam os seguintes requisitos, ãteão úttimo áiaìo
prazo de candidatura:

7.1. Os candidatos devem reunir os requisitos
previstos no artigo 17." da LTFp, a sabei:a) Nacionalidade portuguesa, quando não

dispensada 
. 
pela tonstituição, por

convenção internacional ou por -lei

especial;
b) I8 anos de idade completos;
c) Não.. inibição do exèrcício de funções

públicas ou não interdição para o
exercício daquelas a que se 

'propõe

desempenhar;
d) Robustez fisica e perfil psíquico
. indispensáveis ao exercíiio das funções;e) Cumprimento das leis da uu.inuçáo

obrigatória.

7.2. Nos termos do n." I do artigo 5.o do Decreto
Legislativo Regional n." t7/101g/M, de 20 de
?gosto, apenas poderão ser recrutados
indivíduos com idade igual ou inferior a 2g
anos, completados no ano do proccdimcnto.

1.3. O nível habilitacional exigido ó a esçolaridade
ob.rigatória, não existindõ a possibilidade de
substituição do nível habilitacional por
formação ou experiência profi ssional.

Constifui condição necessária à constiruicão do
vínculo de emprego público da carreira espécial de
sapador florestal. a.posse de carta de condução que
habilite o seu titular a conduzir as categorias'de

veículos mencionados nas alineas a) a c) do n.o 3 doartigg 5.' do Decreto Legislâtivo Regional
n.' 17 /2018/M, de 20 de agosto, ã saber:
a) Veículos a motor com massa máxima

autorizada não superior a 3500 kg, concebidos
e construídos para transpoftar uú número de
passageiros não superior a g, excluindo o
condutor, a que pode ser atrelado um reboque
com massa máxima ate 750 kg ou, sendo eita
superior, desde que a masia máxima do
_cgnjugto formado não exceda 3500 kg;b) Veículos com massa máxima iútorizada
superior a 3500 kg. e inferior a 7500 kg,
concebidos e construídos para transportar uú
número de passageiros não superior a g,
excluindo o conduÌor. A estes véículos pode
ser atrelado um reboque çom massa máiirna
autorizada não superioi a 750 kg; e.c) Tratores agrícolas ou florestaiã'cóm ou sem
reboque, máquinas agrícolas ou florestais e
industriais.

8.1. O documento comprovativo da posse da çarta
de condução referida no ponto g deste aviso
deve ser apresentado no momento da
constituição de vjnculo de emprego público,
nos termos do n.o 4 do artigo 5.o do Decreto
Legislarivo Regional n.' l7n}lgÀ4, de 20 de
agosto.

9. Perfil. de competências associado ao posto de
trabalho para cuja ocupação se publicita o presente
procedimento.
g) Realização e orientação para resultados;
b) Conhecimentos e experiência;
q) Trabalho de equipa è cooperação;
d) Relacionamenfo interpesdoal; 

'

e) Otimização de recursòs;
e) Responsabilidade e compromisso com o

servlço;
e) Tolerância à pressão e contrariedades.

10. Nos termos da alínea j) do n.'3 do aíiso 16.. da
Portaria n." 340/20.19, de 3l de maio, não podem
ser adrnitidos çandidatos que, cumulaíivamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titularej da
categoria e, não se encontrando èm mobilidade,
ocupem postos de trabalho .previstos no mapa de
pessoal do órgão ou serviço iãênticos aos postos de
trabalho para cuja ocupação se publicita o presente
procedimento.

I l. Apresentação da candidatura:

ll.l.Prazo de apresentação da candidatura; O
prazo de apresentação da candidafura é de l0
dias úteis, çontados a partir da data da
publicação do presente aviio no .lornal Olìr.iat
da Região Autónoma do lr{adcira.

I 1.2. Forma de apresentação da candidatura: Nos
termos do artigo 24." e n." 2 do artieo 43." da
Portaria n." 340/2019, de 3l de 

-maio, 
as

candidaturas deverão ser obrigatoriamente
apresentadas em suporte de papel é mediante o
preenchimento do ..Formuiáiio de candida_
tura", aprovado pclo Dcspacho n.. 155/2019,
de 3 de julho, da Secietária Regional do

8
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Ambiente e Recursos Naturais' publicado no
'.ì"'rí"1"- oìiriot da Região Aütónoma da

fi;Ëi'"Í';e;i", ;: I I l,-de 3 de julho' que se

;;;;; ãitpo"iu"t no Gabinete de Recursos

ii;;t da Secretaria Regional do Ambiente

;ï;;;;;Náúui', locãtizado à Rua Dr'
n '' < o--A^- E..-^Lal nns

Pestana Junlor' n'- o' J' arruqr' lurrvrrur' r'""

neríodos compreendiáos das th00 às lfh30'
ãu qu. poderã ser descarregad.o -nas. 

paglnas

;Ëff't;"ã; itsta Secietaria oìr do lnstituto das

Éi;;i;; e Conservação da Natureza'

IP-RAM, em
irìtt;;'lË**'madeira'gov'písra/Govern9ry.c]:
nailOGoverno/Secretarlas/ Jnucturs/ r\')çr'i çrdr

ialPublicacoes#rhrecrutamento ou
'nttorJlii"".-adeira.gov'pt/ifcn'/recursos-

huinanos/procedimentos-concwsals' ntm I'

resPetivamente'

ll.3.Os formulários de candidatura devem ser

entreques nas rnstalações da S-e-cretarta

ilï8;;i do'ãmuiãnte ê Re"uts-ot Naturais'

iì.tJï'il; bi.- É ãttánu Júnior'. n'"- 6' 5'oandar'

õï;Ëõã F'n.ú+ au' ehoo às l2h3o e das

í;hdo ;; l?rtio;'ou, enviados pelo correio

tJ"itáaã' .o*ìútõ ã" receção pára a referida

;;ã;ü;'õ;ì;ã 
.ào 

prazo de abertura do

nrocedimento 
"on"uttáI, 

não sendo. admitido o

ãnvio de candidaturas por coÍreto eletronlco'

11.4. O formulário de candidatura- devidamente
'"-'";..;;ïiíó, datado e assinado' deve ser

ãàãtï""ttãa" cla seguinte documentação :

ïï"'Ë;ï;;ópià teËivet do certificado dev' 
í'ãúìrìüço"t "literárias/académicas ou

ãii* documento idóneo' legalmente

reconhecido Para o efeito;
hì õ"*ìt"r" de'tãiúaao, daiado -e assinadov) 

õJro''-"unãiaàto, acompanhado 
" 

dos

ãocumentos comprovativos^ dos' tactos

;;Ëil;;;;d"i linttulnao a fotocóPia dos

certificados comprovativos da Ïormaçao

Profissional)'
c) Documentos comprovativos de que ovt 

;""dü;ì;---t"ú""^ os requisitos de

admissão consúntes das alínéas a)' b)' c)'

d) e e) do ponto 7'l' do presente avrso e

dtl Ponto 7.2' do Presente avtso'

I 1.5. Candidatos com vínculo de emprego público
"'''oï;;;;ìàã,lt ia dúntores de'um vínculo de

J*p-t.g"ïtútióo devem ainda entregar (p-ar.a

além dos documçnios indicados no ponto I 1'4'

áeste aviso; os seguintes documentos:

a) Declaiação e-mitida pelo Órgão 9l,l:*tço
a oue o candidato pertence' devidamente

ãtiuti"aaa à dam dã abertura do presente

orocedimento concursal, da qual conste a

iloAutidua" de vínculo de emPrego

iitttlió" ãã q"e o candidato é titul-ar' data

tta sua cõnstituição, a caÍÏelra' a

categoria, a posição remuneratona em

oue se .n"ònitu n'essa data' o tempo de

s'erviço efetuado nessa categorla' na

ãát*ito e na função pública, assim como

a atividade que se encontra a ex.ercer' o

i"rnpo de 'execução das -atividades
iiËiËnt"t-in"rentes ao posto,de. trabalho

que ocupa è o gtuu de èomplexidade das

mesmas.

1 1.6. E dispcnsada a opresentação dos doc'rtmentos
'' " ;;;;;;ativos doi requisiios a que se referem

ãJ'à'r'i*ut ul, b), c), di e e) do ponto 7' l ' deste

ãuitã, u"* ôbúo áôs requisitoi. a que se refere

; ;-orrt; ?.2., desde que os candidatos declarem

nó formulário da candidatura, que reünem os

mesmos requisitos'

11.7. Os candidatos que sejam- trabalhadores da

Secretaria Regional do Ambiente e Kecursos

Nuúiui., ficalm dispensados da entrega dos

documentos exigidos na alínea a) do ponto

I 1.5' do Presente aviso'

11.8. Os candidatos que sejam- trabalhadores da

Secretaria Regional do Ambiente e Kecursos

N;tir;;iü ficalm dispensados da entrega dos

documentos comprovativos dos. factos

indicados no currículo, desde que

expressamente .refuam que os mesmos se

encontram arquivados no processo individual'

I 1.9. O iuri pode exigir aos candidatos a
' ^'-'"ã."t'*iaçáo 

dos doõumentos comprovativos

Ëi"";t* h; eles referidos que possam relevar

nara aprèciação do seu mérito' e. que se

ãn"ãnit?. deircientemente comprovados'

I L 10. A não apresentação dos do-cumentos
- ' - 

"iigiaot, 
nos ie.mos da Portaria n'' 340/2019'

ãó "l r á" maio, determina a exclusão dos

.ãnãiãutot do procedimento concursal' nos

;;;.; do n.o b do artigo 25'o da referida

Portaria.

11.11. As falsas declarações prestadas - pelos

candidatos serão punidás nos iermos da lei'

12. Métodos de seleção: Tendo em consideração que'
'' ;;;".*otãut uti""us a) a c) do n'o I do artigo 6'' e

;í 
-i 

d" artigo 7." da Portaria, . no .pÏesente
orocedimento úncursal é obrigatório utilizar os

I"ètoìòt de seleção prova de coúecimentos' provas

ïã;;;- e 
- 

avalïaça'o psicológica, - 
podendo ser

a"iããmád" " "úituça,i, 
para ãtém dós métodos de

;,;1"çil;úigàtotios, .dè métodos, de seleção

iu"uitutiuot óu complementares de - entre os

iláï;;ã;;;"t àiín"u, u), b;, 
" 

c) do n'o I do artigo

ï: 
-áã-Éãtt*a, 

serão apliôados aos candidatos os

sesuintes métodos de seleção:
ut" Prova de Coúecimentos (PC);

bi Provas Físicas (PF);

"Í 
Avaliação Psicológica (AP);

ã1 ilËiú piofissiõnal àe Seleção (EPS)'

l2.l. Valoração dos métodos de seleção-- 
Na valoi'ação dos métodos de seleção referidos

taó adótadas diferentes escalas de

óiassificação, de acordo com a especifrcidade

de cadi método' sendo os resultados

õónvertidos para a escala de 0 a 20 valores e

t"não u classificação final considerada até às

centésimas e obtidã pela aplicação da seguinte

fórmrrla:

6p = ([PC x 30%] + [PF x 25o/o) + [AP x 25%]+[EPS x 20%]J

Em que:
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CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
PF = Provas Físicas
AP = Avaliação Psicológica
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

72.2.Prova de coúecimentos (pC)
A Prova de Conhecimentos visa avaliar os
coúecimentos académicos e, ou, profissionais
e as competências técnicas dos- candidatos,
necessários ao exercício das funçõeó
correspondentes à caracterização dos Dosto; de
trabalho a ocupar (sendo que, as compeÍências
técnicas se traduzem nã capacidáde para
aplicar os coúecimentos a situaçõ"s 

"on"r'"tuse .à resolução de problemas, no âmbito da
atividade profissionãl)
A Prova de coúecimentos será de natureza
teórica, -e realização individual, em suporte
de pqpel e sob a forma escrita, 'com
possibilidade de consulra da legislação não
anotada, mas não sendo permitidã a uiilização
de qualquer equipamento informático. Tem a
duração máxima de duas horas e trinta
minutos e incide sobre as temáticas a que se
refere a seguinte legislação e bibliosrafiai
a) Oreiânica da Secretaria Rãgional do

Ambiente e Recursos Naturais-- Decreto
Regulamentar Regional n." B/2015/M, de
I aq agosto, alterado pelo Deçieto
Regulamentar Regional nj l4/2017/M,
de l3 de dezembro;

b) Decreto Legislativo Resional
n."21/2016/M, de 13 de maio, allerado
pelos Decretos Legislativos Regionais
n."s 42/2016/M, d,e 29 de dezenibro. e
3/2018/M, de 12 de janeiro, que cria o
Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza, IP-RAM;

c) Portaria n3 29412016, de l l de agosto,
dos Secretários Regionais das Finaãças e
da Administração Fública e do Ambiente
e Recursos Naturais, publicada no Jornal
_O.tçigt da Região Auiónoma da Madeira,
I Série, n.'141,2.. Suplemento, de ll dé
agosto de 2016, que aprova os Estatutos
do Instituto das Florestas e Conservacão
da Natureza, IP-RAM;

d) Lei Geral do Trabalho em FunÇões
Públicas,_aprovada pela Lei n.o 35/2014,
de.. 20 de juúo, -alterada 

pelas Leió
n.us 84/2015,de 7 de agosto, [g/2016, de
20 de juúo, 42/2016, de 2g de
dezembro, 25/2017, de 30 de maio,
70/2011, de 14 de agosto, 73/201j, de 16

{9.-agosto, 49/20t8; de 14 de agosto, e
7l/2018, de 31 de dezembro,-e pelo
Decreto-Lei n.o 612019, de l4 dejanciro;

e) Reginre ]egal da carreira espõcial dc
Sapador Florestal da Região Autónonra
da Madeira, aprovado 

- pelo Decreto
Legislativo Regional n." 1j/2018À4, de
20 de agosto, publicado no Diário da
República, 1." Série, n.o 159, de 20 de
agosto;

Í) Regulamento do Plano Regional do
Ordenamento Florestal dt Região
Autónoma da Madeira (PROF-RAV),

aprovado pela Resolução do Conselho de
Governo Regional n." 600/2015, de I I de
agosto, publicada no Jornal Oíìciat da
Região Autónoma da Madeira, I Série,

. !.' I 19, de I I de agosto de 2015;
g) Regime Jurídico do Sistema de proteção

Civil da Região Autónoma da Madeira,
aprovado pelo Decreto Legislativo
Regional n.' 16/20091M, de 30 dé junho,
alterado pelo Decreto Legiõlativo
Regional n." 17/2018/M, de 20 dJaeosro:h) Decreto Legislativo Relionai
n." 35i2008À4 de 14 de asosrol oue
estabelece o regime de prúeçãó dos
recursos naturais e florestais;

i) ntqt"lq- - I egislativo Regional
n.' 18/98À4, de 18 de asosro.- oue
estabelece medidas de preveãção 

"oni.uincêndios Íìorestais;
j) Direcção de Unidade de Defesa da

Floresta (Juúo 2009) - Manual de
Equipamento de Equipas de Sapadores
Florestais, Anexo III, Equipaménto de
Protecção Individual (EPI) Edição
disponivel em PDF, designadamente êm
http : I lwww2.icnf.píporta7fl orestas/dfci/s
apfl o/resource/doc/esf/manuai s/23 -

, manual-equipamento-esf-epi anexoiii 09k) COTF- Centro de Operaçôes e Técnicas
Florestais (2008). Conservação e
Manutenção da Motosserra. Edição
disponível em PDF, designadamente êm
http : / / www2.i c n f. ptlp o rtaVa gir lb o ap r ati c /
resource/doc/exp-fl orlman-motserrlview

l) COTF- Centro de Operações e Técnicas
Florestais (2014). Utilização da
motorroçadora nos trabalhos florestais.
Edição disponível em PDF, designada-
mente em
http : / / w ww 2 .i c n f. pt/p orta I / agir lb o apr ati c I
resource/doc/Ì\43 Uriliz I FINAL.PDF

m) Castro, C. Ferrelra & Sena. Gouveia &
Parola, José & Reis, Jose & Lourenço,
Luciano & Correia, Sergio (Sintra 2003).
Escola Nacional de Bombeiros. Combatè
a Incêndios florestais (Volume XIII) 2"
Edição. Edição disponível em pDF,
designadamente em

http ://www.u c.pt/ fluc/ nicìflPublicacoes/Es
tudos de Colaboradores/PDF/Livros e
GuiasTENBXilt 2002
A bibliografia eã legislação necessárias à
preparação dos temas sobre os quais
incidirá a prova de conhecimentos e a
indicada nas alíneas a) a m) do presente
ponto 12.2 deste aviso.
As provas serão identificadas por uma
numeração convencional a atribuir pelo
jútri a qual substirui o nome do condidoto
até que se encontre completa a sua
avaliação.
Nas provas de conhecimentos é adotada a
escala de 0 a 20 valores considerando-se
a valoração até às centésimas.
A prova de conhecimentos será
constituída por quarenta perguntas com
resposta de escolha múltipla, com 4
opções, e para efeitos de valoração deste
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em que:
n-----^ l^ ^^-1.onimonfns'rL = rl uvd uç uurrrr!çrrrrerrrve'

SVRC = Somatório da valoração atribuída

às resPostas certas;
Spng: Somatório da penaÌização atribuída

às resPostas erradas'

12.3.ProvasFísicas.(PF). . - - ^-.^r:^e ô-
As orovas tlsicas ciesima[r-se a avaiìai óü

^"riiáãt 
ïti*i àãs candidatos necessárias à

;;;"çã" das atividades inerentes aos postos

de trabalho a ocupar'
Ãt--ãï.t fisicai são efetuadas por entidade

;;J;i;i;;d; pmri.u nos termos. da referida

ÉJttutiu n3 34012019, de 3l de maio' ^ .

Àïúónut fisicas seráo valoradas de 0 (zero) a

)õ "-iui"t.l valores, considerando-se a

valoração até às centésimas;
At õ;;t ãsicÀ 

"onslttem' 
nos termos do

;;;i; ao presente aviso, na-. execução das

;;;;;t de'avaliação da condição fisica' de

íèÁ:íáçí" obrigatória, a seguir indicadas:

uf Têste de úoio unipodal;
bi Flexão de braços na trave (barra) ou ao

solo;
cì Abdominais (dois minutos);

ìáa"t Ã-a piovà, sào climinatórias' sendo

.ontia".uao èliminado o candidato que' em

;;i;;;;*as das 4 Provas, na9- coldiçõ-es

Ïi;lü . ;;aó tentativã( s) permi ti da(s).' tenha

ràã'ãtãrì"çaà'inferior a'9,5 numa escala de 0

a 20 valores.
puã ã t"utização das provas fi.sicas cada

t""ãia"tó-ã"""ïá t"t põrtador de.-atestado

médico, comprovativo da.sua aptldao llslcao

tJ,ì;" ãüão ser autorizado a tealizâ-la e'

óãnsàquentemente, .ser excluído do

orocedimento concursal'
";t"-;;iliço"s específicas de .realização 

das

;;;ús ìGi"^ e os'parâmetros de avaliaçã-o.9as

*"srnut constam do anexo ao presente avrso'

que dele fazParte integrante'

12.4. Avaliação Psicológicu (N)
A Avaliação Psicológica visa. avaltar' atraves

d;-técni"àt de nature-za psicológica, aptidões'

õaracteristicas de personalidade e.. compe-

tências comportamentais dos candtdatos e

óituU"t."tt úm prognóstico de-adaptação às

exigências do posto de trabalho a ocupar'

tendo como referência o , Perfil de

competências previamente defi nido'
,n 

--Ãuutiuçao^ 
Psicológica é efetuada por

entidade especializada, nos termos da Portarta

n.'34012019, de 3l de maio'
Ã Ãuiiuçao psicológica é valorada da seguinte

forma:
;J'--Ë- cada lase iutct'ntódia do mótodo'

utiuuet das menções classificativas de

APto e Não aPto;
b) Nã última iase do método, . Para os

tundiautot que o tenham completado ou

em que:
EPS = Entrevista Profìssional de SeÌeção

SC = Sentido Críüco
MTV = Motivação
EFV = Expressão e Fìuência Verbais

QEP = Qualidade da Experiência Profissional'

12.6. Cada um dos métodos de seleção, bem como'- " 

"ããã- 
uÀu das fases que comportem' ê

ei'únatório pela ordem ênunciada no artigo

ã.;Ju pottutiã, quanto aos obrigatórios' e pela

ordem constante da publicitação quanto aos

métodos facultativos.

l2.7.Emcaso de igualdade de valoração, observar-

se-á o disposto no artigo 32'" da Portana'

13. Nos termos do Decreto-Lei nj 2912001, de 3 de

fevereiro, e para efeitos de admissão ao

procedimento concursal, os candidatos com

ãehciència devem declarar, no requerimento de

;úGã, sob compromisso de honr1, .9 respetivo

gruú A. incapacidade, o.tipo de- deficiência e os

meios de comunicação/expressão a -utilizar no

óiá"Ãto de seleção, nos termos do diploma

mencionado.

14. Nos termos da alínea r) do n'o 3 do artigo lA'l.ag' i;ã; n.'34012019,aê:t ae maio, as atas do júri'
onde constam os parâmetros de avaliação 

-e
i.ipltiuu ponderação'd.e cada YT d9t métodos de

t.tãçao a ütilizar, a grelha classificativa e, o sistema

ãe ialoraçao final ão método, são facultadas aos

candidatoó sempre que solicitadas'

método de seleção (PC) será aplicada a

seguinte fórmula:

PC=SVRC-SPRE

quondo o método seja realizado, n]lma

íiniça fuse, através dos níveis classifi-
ãutinot de Elevado, Bom, Suficiente'
iüaúiao e Insuficiente, aos quais

corresPondem, regPet-iYam€nte' as

óiát*ifr"uço"t'de 20-, 16, 12, I e 4

valores.

12.5. Entrevista Profissional de Seleção (EP-S)
^- - Ã-;;dvista profissional de seleção visa

uuutiui, de foima objetiva e sistemática' a

experiéncia profissional e aspetos comporta-

Áã.t"ii evidenciados durante a interação

ãsiaúelecida entre o juri e o candidato,

nomeadamente os relacionados com a

"""""iJ"d" 
de comunicação e de

relacionamento interPessoal'
i.Ì" Étit*i*ta Profiisional de Seleção (EPS)

ràiao ãp.""iudos os fatores "sentido critico"'
lÁãiiuáçao", "expressão e fluência verbais" e

"ãualida'de da experiência profissional"'
d"^úã"itt" profrssional dè seleção é avaliada

;;;d; ós níveis classificativos de Elevado'

Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente' aos

ouais correspondem, respetivamente'- as

classificações 
-de 

20, 16, 12, I " 
4 valores'

r"tïo ã'."tultado final obtido através do

;-ú" àa média aritmética simples, de acordo

"ãÃã 
t.gointe fórmula, numa escala de 0 a 20

valores:

gP5= ISC + MTV + EFV + QEP) / a
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Resultados obtidos na aplicação dos métodos de
seleção
Os candidatos admitidos serão convocados através
de notificação da data, horário e local ouru u
realização dos métodos de seleção, no, ì"r o,

acoes#rhrecrutamento e
https://ifcn.madeira. gov.ptlifcn/recursos-
humanos/procedi mentos-concursais. html,
respetivamente.
Os candjdatos aprovados em cada método de
sereçao sao convocados para arealização do método
seguinte, com uma antecedência míáima de cinco
dias úteis, através de notiticação, por uma das
formas previstas no n.o 2 do artigo'2i." da reierida
Portaria.

16. Candidatos aprovados e excluídos
Constituem, designadamente, motivos de exclusão
dos .candidatos, o incumprimento dos requisitos
gerais e especiais mencionados no presente'Aviso,
sem. prejuízo dos demais requisìtos, legal ou
regulamentarmente previstos.
Constituem, ainda, motivos de exclusão a não
comparência dos candidatos a qualquer um dos
método_s d.e seleção que exijam u^sua pr"r"nça 

" a
ootençao de uma valoração inferior a 9.5 valores em
qualquer método de seleção aplicado ou fases, não
sendo, neste caso, aplicado o método de seleçáo ou
fase seguintes.
No caso do método de seleção provas fisicas
constifui, ainda, motivo de excluião: '
a) a atribuição de uma avaliação inferior a 9,5

valores em qualquer numa das 4 provas áe
avaliação da condição fisica que constituem o
método de seleção provas Físjcas, nos termos

_ do anexo ao presente aviso;
b) a não apresentação no momento de realização

desse método de seleção do atestado médico
comprovativo da sua aptidão fisica.
No çaso do método de seleção avaliação
psicológica constitui ainda 

' 
motivo 'de

exclusão, em cada fase intermédia do método,
a atribuição da menção de Não apto, nos
termos da Portaria.

17. T.i.sta dos oandidatos e honrologaçà<l da lista dc
ordenação fìnal:
A lista dos candidatos é afixada em local visível e
público das instalações da Secretaria Regional do
Ambiente e Recursos Naturais e do Insútuto das
Florestas e Conservação da Natureza, Ip-RAM, e
disponibilizada nas suas páginas eletrónicas, com os
endereços
https ://www. madeira. gov.ptlsra/GovernoRegi onal/

OGoverno/Secretarias/Structure/Asecretaria/publ ic
acoes#rhreçrutamento e
https ://ifcn. madeira. gov.pVi fcn/recursos -
humanos/procedimentos-concursais. html,
respetivamente.
Após homologação, a lista unitária de ordenação
hnal dos candidatos é publicada na 2.u série do
Joya! Oficial da Região Aurónoma da Madeira,
afixada em loçal visível e público das instalações dá
Secretaria Regional do Ambiente e Récursos
Naturais e do Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza, IP-RAM, e disponibilizada nas suas
páginas eletrónicas, com os endereços
https : //www.madeira. gov. ptisralGovernoRe gional/
OGovemo/S ecretarias/Structure/Asecretarii/pub lic
acoes#rhrecrutamento e
https ://ifcn. madeira. gov.pt/ifcn/recursos-
humanos/procedimentos-concursais. html,
respetivamente.

18. Júri do procedimento concursal:
Foi nomeado o seguinte Jwi para o presente
procedimento concursal:

Presidente tlu Júri:
- Eng.o Paulo Jorge de Freitas, Diretor de

Serviços de Gestão Florestal e Bio(geo)diver_
sidade do Instituto das Florestas õ Conser_
vação da Natureza, IP-RAM.

Vogais efetivos:
- !.' Vogal - Eng.o Nuno da Conceição Gouveia

Serralha, Técnico superior integrado r.ìo
Regime Centralizado de Gestão dJ Recursos
Humanos da Secretaria Regional do Ambiente
e Recursos Naturais, afeto ao Instituto das
Florestas e Conservação da Natureza, Ip-
-MY,- que substifuirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos;

- 2." Vogal - Dr." Ana Sofia da Silva Andrade
Abreu, Diretora de Serviços do Gabinete de
Recursos Humanos do Gabinete do Secretário
Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

Vogais suplentes:
- Dr. Abel Martiúo Silva Martins, Técnico

superior integrado no Regime Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
afeto ao Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza, IP-RAM; e,

- Eng." Paulo Jorge Figueira Nunes de Sousa,
Chefe de Divisão de Fitossanidade Florestal e
Controlo de Espécies Invasoras, do Instituto
das Florestas e Conservação da Natureza, Ip-
-RAM.

Enr cumprinrenro da olínca h,y do arttgo 9.,,da
Constifuição da República portuguesa, a
Administração Pública, enquanto entidadõ emprega-
dora,. promove ativamente uma política de
igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosàmente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de
discriminação.

r9
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As nrovas fisicas do procedimento concursal

aiìtinaao ao recrutamento de l0 sapadores

ffiüõ ?ã'u'"i'u,d"--':l:i:: :,:i:"':?l
conslstem na execuçau uar Prursò uv.u's,'^EYev

da condição Íisica, de realização obrlgatorla' a

sesuir indiçadas:
ã." T.tt" de aPoio uniPodal;
b. Flexão de braços na trave (barra) ou no

solo;
c. Abdominais (dois minutos);
á. Teste de CooPer (12 minutos)'

Todas as 4 provas são eliminatórias' sendo

.nnú.tuAo eiiminado o candidato Que:. 9m
;;ï;;;;ì*ã das + Provas, nas. condições

Ït;lü eïuÌt) lentutivã(s) permitida(s)' tenha

uÃã ãvaliaçao ínferior a 9,5 numa escala de u a

20 valores,-expressa nas tabelas de classtftcaçao

que constam dòs anexos I a III'

A prova de avaliação cardiorresqiratória (teste

ô"ãp;.t é valorizada com o coeficiente 2'

A classificação final (Cf) nas ProvasTísicas será

a resultante da aplicação da segutnte Íormula:

Cf = [(2 xTC)] + Tapunip + FlexBr + AbdJ/S

Em que:

Cf = ilassifìcação fìnal;
TC = Teste de CooPer
Tanunip = Teste de aPoio uniPodal
eÈ'*È. = Flexão de b."ços na trave [barra) ou no

solo
Abd = Abdominais

As provas realizam-se em um único dia' com a

duráção de, Pelo menos' duas horas'

Todas as provas são realizadas recorrendo a

;"";ú;;"ô de ginástica: camisola, calqões'

;#t-;-;õatãs ídequados (sapatilhas)' Cada

ránãiauio--'ã"u" faâer-se'ac-ompanhar do

ãã"ioã-.tto de ginástica atrás descrito' para

pódér realizar este método de seleção'

Para a realização das provas Íisicas cada

.unãioãto--ãéu.ia ser pórtador .-de- atestado

;âit", ;".provativo da'sua- aptidão fisica, sob

pena de nã-o ser autorizado a realtzã-la e'

õõnsequentemente, ser excluído do procedimento

conçursal.

Os risços a que os candidatos possam estar

;i"it.;; no decbrrer das provas são da sua total e

ex"clusiva resPonsabil idade.

As provas são executadas pela ordem antes

indicada.

aouecimento, o
reiponsabilidade

Entre a execução de duas pÍovas. consecutivas

;;'t;$;ìt;ái, u* interválo mínimo de lo
minutos.

Teste de apoio unipodal (2 variantes: com olhos

abertos / côm olhos fechados)
L Questione qual a perna domlnante oo

candidato
n"t"t à. levantar uma perna do chão, os

candidatos cn)zamos braços sobre o petto'

O candidato fica descalço apoiado na perna

dominante e levanta o outro pé, perto, mas

sem tocar no tornozelo do membro cle

aooio. lnicie o cronómetro assim que o

cãndidato tirar o Pé do chão'
É;;; ; teste de òlhos abertos' o. candidato

concentra-se num ponto na parede ao nlvel

dos olhos durante todo o teste'

Terminar o teste quando o candidato

rcalizar qualquer das seguintes ações:

^. 
Nãó crúar ou usor braços para manter

o eouilíbrio
b. Ãiu'tit o Pé levantado do membro

apòiudo o,i toqrr" o chão com o Pé

levantado
c. Movimente o pé de apoio para manter

o equilíbrio
d. Éid"a" a duração máxima de 45

segundos
e. Àti" ot olhos durante o teste de apoio

de uma Perna, na variante com os

olhos feçhados
Administrar três tentativas e usar a melhor

nontuacão (temPo em segundos)'
bu.u o candidafo ser considerado aprovado'

ãeve realizar os mínimos de acordo com.o

exDresso nas norrnas do anexo I e ter pelo

áã"òi- s,s valores em cada uma das

vãriantes do teste de apoio unipo{al: 
.

Olhos abertos - Masculinos e Femtnrnos:

2l-4 sesundos:
olÍros fãchados - Masculinos: 8 segundos;

õihos fechados - Femininos: 6,2 segundos'

10. Ncnhuma Prova

ll

t2

)

J

13.

4.

5.
2.

J

4.

6.

7.

5

6

Flexão de braços na trave suspensa a 230 cm do

roio. ou no solo (para candidatos do sexo

masóulino e feminino, respetivamente)'
;.-"-ïi;; ávaliar u fotçá superior, em espec'ial

dos músculos flexores (ou extensores) dos

membros suPeriores.
b. À-;õ; de "'EM PoslÇÃo" dada Pelo

cãntrolador, o executante (candidatos.do
sexo masculino), por meio de, um salto,

tomará a posição inicial, suspendendo-se na

Trave (Bàrra)- em suspensão facial, palmas

das mãos para a frente, mantendo os braços

completamente estendidos, corpo -na
posii,ao vertical e perdendo o contacto dos

nés com o solo'

" 
'À un, de "ÇOMEÇAR", o Executante flete

simultaneamente os braços, até ultrapassar

com o queixo a parte superlor.da I rave

(Barra). 
'Em segriida, voltará -à posição

ìnicial'pela exteãsão completa dos braços'

7

8

9.
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O goryg deve peÍïnanecer na posição
vertical durante o exercício. Realizar, nestas
condições, o maior número possível de
flexões de braços.

d. A. voz de "EM POSIÇÃO" dada pelo
controlador, a executante (candidatoJ do
sexo feminino), tomará a posição de corpo
empranchado, paralelo ao iolo, apoiando-se
apenas nos bicos dos pés e nas palmas das
mãos, estas dirigidas para a frente,
mantendo os braços completamente
fletidos, corpo na posição horizontal e
perdendo o contacto com o solo das
r€stantes partes do corpo.

e. A voz de "COMEÇAR", a executante
estenderá simultaneamente os braços, até á
extensão máxima. Em seguida, voltará à
posição inicial pela flexãó completa dos
braços. O corpo deve permanecer na
posição empranchado durante o exercício e
não tocar o solo exceto com os apoios
acima referidos, (pés e mãos). Realizar,
nestas condições, o maior número possível
de extensões/flexões de braços.

f. Não serão contadas as flexões em que o
queixo não passe acima da trave (barrá), ou
em que os braços não fiquem
completamente estendidos, tal como não
serão contadas as extensões em que os
braços não sejam totalmente estendidbs nas
flexões ao solo.

g. O corpo deve permanecer na vertical, não
sendo permitidos balanços nem movi-
mentos de pernas (pedalar) na barra, nem
perder o "empranchamento" em relação ao
solo.

Ir A prova deve ser feita sem intemrpções.
i. A primeira flexão só deve sei iniçiada

depois da ordem do Controlador, de forma
a não ser aproveitado o balanço do salto
inicial, para a efetuar.

j Requisitos mínimos a atingir: 9,5 valores.
Consultar tabelas nos anexos II e IIL

k. Número de tentativas: 2 e usar a rnelhor
_ pontuação (número de flexões).
l. A prova seguinte só deve realizar-se após

um intervalo mínimo individual de 
- 
l0

minutos.

14. Abdominais durante dois minutos:
a. Visa avaliar a força média, em especial o

nível funcional dos músculos abdominais.
b. Os candidatos devem efetuar, em dois

minutos, o maior número possível de
repetições do seguinte exercício:

ç. Sequência de execução:
- Deitado em decúbito dorsal, pernas fletidas

a 90o e naturalmente afastadas, mãos à nuca
com os dedos entrecruzados, pés fixos no
espaldar (ou tornozelos seguìos por um
ajudante, dejoelhos, a seu lado);
- Elevação, flexão e torção do tronco,

tocando com cotovelo direito no
joelho esquerdo, e retornam à posição
inicial.

- Por cada repetição, alternar o
movimento dos cotovelos/joelhos.

d. São permitidas pausas drrrante. a execução
da prova.

e. Requisitos mínimos a atingir: 9,5 valores.
Consultar tabelas nos anexos II e III.

f. Número de tentativas: 2 e usar a melhor
pontuação (número de abdominais).

C. A prova seguinte deve realizar-se após um
intervalo mínimo individual dè dez
minutos.

s-9

fundamentalmente, a avaliar a
de resistência do indivíduo.

15. Teste
a.

Cooper:
Destina-se,
capacidade

b. A prova consiste em percorrer a maior
distância possível (calculada em metros) no
tempo de doze minutos, correndo e/ou
andando.

c. Requisitos mínimos a atingir: 9,5 valores.
Consultar tabelas nos anexos II e IIL

d. Número de tentativas: I

Alexo I - Teste de apoio Unipodal

Normas para testes de aooio Unipodal
Categoria Nota" OlhosAbertos

(Unisexo) b
Notaa OlhosFechados Nota" OlhosFechados

(Femini no) o

Muito Bom

Bom

Sufclento'

Sofrível

Mau

>16-20 36,'145

27,1-36

18-27

9-17,9

<9

2.25 s

>'16-20

>12-16

8-12

4-<g

n-<4

13,6-'t6.9

10,2-13,5

6,E-í0,í

3,4-6,7

.3.3

0.845 s

>'16-20

>12-16

8-12

4-<g

O.4

>12-16

8-12

4-<8

0-<4

10,6-13.'l

8-10,5

5.2-7.9

2.6-5,2

(1. ú

0.655 s
Valor por
Unidade

I Ngtu final: resulrado do teste (segundos) I valor por unidadel
b Valores de tempo expresso em sefrrndos 

'

Publico vo - l8-39 Anos
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Nota: o valor mínimo do teste em cada uma das suas 3 varia'tes é dc g,5 valores, a que coffesponcrem os seguintes

resultados de tempo expresso em segundos:

21.4 seeundos (Olhos Abertos Unissexo)
g *"nunïot (OlÌros Fechados Masculino).

ã,2 r".únaoì (olhos Fechados Feminino)

Anexo Il - Provas Masculinas
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Anexo III - Provas Femininas
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SECRETARIA REGIONAL DOq E-aqIPAMENTOS E

INFRAESTRUTURAS

DesPacho n'' 193/2019

1 - Ao abrigo do disposto T.ll 1 
^d"31lg:-lrtii*

Código dos Uontratos ruolluur' vurrJuÌissv vv"'

ãr"-u"ttigãt íã:-'ã-i"guintes d.o. Código do

irocediãrento Adminiúativo' il.elego' sem a

faculdade dt Jbã;ì;s;çag' +o Diretõr Regional

de Estradas as corãpetências que me estão

ãiribuídas pelo- referiôo. Código dos Contratos

Públicos outu ã pt?-t-i* de todoi ato-s fl^:1t"1:
execução- do contrato de emprettaoa oenomurauu

"Melhoria ou 
"Éit"iâ"ãiu 

EriergÉtica dos Túneis

aã n.ã" Viária Regional-Fase 1"'

2 - Ratifico todos os atos referentes à execu'ção do
L - 

;üt;t" à. 
'"Ãpt"iuau 

supramencionado'

praticados pá" õiãt"t Regional'de Estradas.até

à oresente data, ao abrigo 
-do disposto no artlgo

ïd;i" d" õilis; ãí "procedimênto Adminis-

trativo.

Funchal,8 de agosto de 2019'

O SECNETÁNIO REGIONAL DOS EQÌIPAMENTOS E

INFRAESTRUTuRAS, A;ïlc;; úãgalhães de Lima Gonçalves

DesPacho n'" 19412019

I - Ao abrigo do disposto lo.lt:l I do ar1!9u 109'" do
I - 

ôãaig"?"t Conïratos Públicos' conjugado com

;t"-;".ttc* ++:' t t"guintes do' 
-Código do

Éiocedi-mento Administrativo' 
-d.elego' 

sem 1

faculdade a" toúã"ttgaão' no Diretõr Regional

de Estradas "t 
-õ"típèteácias que me estão

ãttiU"ïáã p"lo referiâo Código dos Contratos

Públicos pu'uá piiit"u de todoi atos-referentes à

;;;;çã"'A; 
-t;;t*ú 

de-aquìsição de bens

denominado "ú;iili" da Efiôiência Energética

ãát iAn.it au ntA* Viríria Regional - Fase 2"'

Funchal, 8 de agosto de 2019'

o SECRETÁRIO I{EGIONAL Dos EQUrpnvrNros E

r*ì'*ifr'u*ilïÀ, e-iltài úãgalhães de Lima Gonçalves

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E
CULTURA

Aviso n'o 34412019

Procedimento concursal para o preenchimento de I

Dosto de trabalho nu 
"u,.eì.u 

e câtegoria de Técnico

"sï".,ál* ao-t*pà a" p"ïtãui do G-abinõte da Secretária -

Is'"ã.Lìàïiã negional dô Turismo e cultura'

Nos termos do disposto no artigo-33'" 91 -L"i 
Geral do

Trabalho em Funções, 
"ptãuuãg 

pú t-"1 n3 3512014' de 20

#"iunh", ;liri.uaá ï"ru Dèclaraçã.o de Retificação

ï]'#nyãbrì,-'ãã r9 àe agosto e altcratla -pclas 
Lcis

"."áz-Ë7irjr4, 
d. 3t ã" àËt"^u'o, 9!l?9!s'de 7 de

;;;';"-."tsiioíe, de 2o-de junho,'4?.2!)9'd9 18. {e
ãilììt.;,'tiiíótí, aã-lo 

-aË 
maiô, .'t.otzyt7, de 14 de

iËã.lli, lïpor7, á.'re a" agosto, 4912018' de 14 de asosto

e 7 | l20l8.dc 3l dc dczcmbro, I Dec.retg I 'ei n'o 612019' de

ìi áã"iàï"ï':", àJúi.ai'Á-RËgião Autónoma da Madeira

ËJb'":'ffi"ü,;*,"1,;,ú n"Ài8""t n'" ll/2018/\'Í' de 3 de

asosto, con1ugaoo "Jt--ï- 
ãttigo I 1':. da Portaria

;:""üj-A/tôiõïãï:o ãe'abril " "ú o' 9Ílc9* n'os 44'o e

Ï3.Jãdáïãí,iióei'r"ï*ã nãei"*t r:26nI018' de 3l de

;:;;Ë"i;;-;;"púbii"" qu,e"1 na se.quência a" *:EÏli
ãe Sua Excelência o Vice-Presidente clo uoverno r\sBruucr'

ã! ìïaï'ii"-"ì;;, urt"'ãão em 1l {e r.nqvo de 201e' que

aDrova o Mapa n.g'onJiõ;totiãuAo de Recrutamentos do

ï:Jïil;;;ã'de -z0rô, 
"*;; Il (z'" prioldade)'. e^do

à;'";;ï;ã;'u*o'iruçáó J" t+ a" marçó de 20le' de Sua

Ëïï"ïãÏËi" ã 3;;ffi; R"gional do rurismo e cultura' se

ãiJJiËï'iu.;o, pir.' i.""; á; dez dias -ltqi9 
a qon!,Lq1

H""ï;ïúii.ãiaã ao'pt"tente aviso na- II série do Jornar

ütïiãi "d" 
^'R;'stá- {utonoãu da Madeira (JORAM)'

orocedimento concursal comum.. para constituição de

Ë i*,:ãï"üí,it"u ï"' Ë-pt" gó- lú-u t i óo', na. modalidade de

;ïld".,Ë'úuãino èm-tunções públicas por tempo

inããt"tminaao, nos termos seguintes:

L Entidade Pública Empregadoll: Secretaria

R;;i"".l do Turismo e Cúltura (SRTC)'

2. Local de trabalho: Gabinete de Assessoria da

Sãcreta.la Regional do Turismo e Cultura'

3. Postos de trabalho: O presente procedimento

destina-se ao preenchiniento.de I p-osto 'de
trabalho Aã" J*ãitu de 

- 
Técnico Superior'

nrevisto " 
não *upudo no Mapa de Pessoal do

"c"ui"!ì"-d. s""t"tátiu Regionãl do Turismo e

Culfttra, ;m;t competêãcia-s,^exolanadas no

artigo 3." #'Po,tu-*;';-'iíslzot's' de 20 de

outubro.

4. Caracterização geral doposto.de trabalho:

aì Carreira: Técnico SuPenor;
;i ilir;A;' ;ómPetêìcia ou atividade: Av) 

lììïrïãã""" 
-"*"ï""t é correspondente à

categoriã Je Técnico fup.erior, 1-"1 
t"T:

desúta no Anexo referido no n'' 2 do

àttigo'8S: da Lei Geral do Trabalho em

pu"çá"t''pnúiica' e. ainda .o sxercício de

fu"ç'õ; i"#t"t à caneítalcaÍegoria 'de
técni"cã tupèíot paÍa a área de Direito'

disignadariente: Realizar'.estudos e outros

ttuuiittoì O" nãúrãza jurídica conducentes à

a"nnióãã ï "ãnit"tzãção 
das políticas da

Secretaria' Elaborar - pareceres* e

informações sobre a interpretaçao e

aplicaçãô da legislação' bem como norÏnas

e regulamentoJinternos' recolher' tratar e

didJi; Ë;iìlução, i*itp*dência' doutrina

e outrãlnfõrmação riecessária ao serviço em

q"" Ëttí int"grado' Pode ser incumbido de

.oo.ãË*i- " 
ïufàrintenaer na atividade de

oottJt'"ïtonisiãnais e' bem assim' de

u"o-outïúut processos judiciais' Apoiar na

áttei'da contiatação pública e de recursos

humanos.
c) nuuìliláiao e área.de formação académica:
' Licenciatura em Direito;

d) Pnsição remuneratória: A ne-goc.tq' nos

t.r.bt do artigo 38'' da LTF'P' c9m

observância das regras previstas no artlgo

zr'Jãu i"i n'" 7l12ó18' ãe 31 de dezembro'

conjugado com o artigo 46'o do Decreto


