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Torna-se público, nos termos no artigo 33.o da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

(LTFP), na redação em vigor, dos artigos 13.e,'1.4.e e 16.0 do Decreto Legislativo Regional n.o

1U20l8lW de 3 de agosto, dos artigos M} e 45.e do Decreto Legislativo Regional n} 2612018/Ìt4, de

31 de dezembro, conjugado com o artigo 11..o da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, 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 Madeir4 II Série, n.a 81, de 15 de maio de 2019, procedimento

concursal comum, desünado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego públicq para

ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego públicq 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 Técnico Superior, com licenciatura na área de geografi4

abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do

Ambiente e Recursos Nafurais, previsto no mapa de pessoal da Direção Regional do Ordenamento

do Território e Ambiente, nos termos seguintes:

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

2. Caraterização do posto de trabalho: Exercício de funções de apoio técnico por um titular de

licenciafura na área de Geografia com conteúdo inerente ao descrito paÍa 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 (Geografia) e na área de

competências da Divisão de Informação Geográfica, da Direção Regional do Ordenamento do

Território e Ambiente, previstas nas alíneas a) a n) do n.o 1 do artigo 6.0 do Despacho n.e 17312016,

de 28 de abril, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, alterado pelo Despacho

n.e 33712018, de 28 de dezembro, da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, das

quais se destacam:

a) Fomentar o conhecimento do território através do recurso às tecnologias de informação

geogrâfica;
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b) Gerir e manter, no âmbito das suas competências, e em articulação com outras entidades

regionais e locais, o catálogo regional de metadados de informação geográfica;

c) promover a produção de informação cartográfica e geográfica de expressão regional;

d) Gerir o sistema regional de posicionamento para prestação de serviços de localização

geodésicos em tempo real;

e) Assegurar a atuali zação e disponibilização da Base Administrativa da Região Autónoma da

Madeira;

f) Promover a disponibilização de inÍormação geográfica e cadastral, de acordo com a legislação e

normas em vigor;

g) Colaborar na definição, integração, harmonização e processamento da informação geográfica

relevante para as demais unidades orgânicas da DROTA;

h) Colaborar com os organismos públicos de âmbito regional e local na promoçãq

desenvolvimento, acesso e uso de produtos e serviços de informação geográfica;

i) Colaborar na manutenção e gestão do sistema de informação cadastral;

j) Apoiar a integração dos elementos cadastrais em formato digital no sistema de informaçãu

cadastral;

k) Validar a informação geográfica de suporte aos instrumentos de gestão territorial e aos planos

sectoriais com incidência territorial;

l) Promover ações de melhoria no acesso à informação cartogrâfica, cadastral e geográfica de

acordo com princípios de qualidade e relacionamento eletrónico com o cidadão;

m) Apoiar atividades de investigação académica e de formação no domínio da cartografia e

informação geográfica;

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

3 - No presente procedimento é exigida a licenciatura na área de Geografi4 não existindo a

possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
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A publicação integral do aviso de abertura do procedimento concursal encontra-se no

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeir4 II Série, n.o 81, de 15 de maio de 201.9 (Aviso n.o

t741201e).

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, aos L5 de maio de 2019.

A CHEFE DO GABINETE,
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