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REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Extrato de Aviso

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

(LTFP), na redação em vigor, dos artigos '1,3.e, 14f e 16.e do Decreto Legislativo Regional n.a

1'1'120181M, de 3 de agosto, dos artigos M.e e 45.4 do Decreto Legislativo Regional n.e 2612018/Ì\4, de

31 de dezembro, conjugado com o artigo 11.4 da Portaria 125-A12019, de 30 de abril, que se

encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteig a contar da data da publicação do aviso no ]ornal

Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.e 106, de 24 de junho de 2019, procedimento

concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, para

ocupaçãq 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 Assistente Operacionaf abrangido pelo Sistema Centralizado

de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,

previsto no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, nos termos seguintes:

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

2 - Caraterização do posto de trabalho: exercício de funções com conteúdo inerente ao descrito

Parc a carreira e categoria de Assistente Operacionaf conforme previsto no anexo a que se refere o

n.a 2 do artigo 88.4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (correspondentes ao

desempenho de funções de nafureza executiva de caráter manual ou mecânico, enquadradas em

diretivas gerais, bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de

apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização,

procedendo, quando necessáriq à manutenção e reparação dos mesmos), em particular tarefas de

limpeza e arrumação das instalações do Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e Recursos

Naturais.
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com o grau de complexidade L), 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

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira II Série, n.q 10ô de24 de junho de2019 (Aviso n.a

23012019).

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, aos 24 de junho de 2019

A CHEFE DO GABINETE,

te-,rh:cnlt4
Júlia Isabel Vieira Lopes

2


