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TDENTTFTCAçÃO OO PROCEDIMENTO CONCURSAT

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHo EM FUNÇÕES

PÚBLIcAs PoR ÏEMPo INDFTERMINADo

PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CATEGoRIA E cARREIRA DE TÉcNIco SUPERIoR

COM LICENCIATURA EM BIOLOGIA PREVISTO NO SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS DA SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS A AFETAR AO MAPA DE PESSOAL DA

D|REÇÃO REGTONAL DE PESCAS

DESPACHO DE22DE MAIO DE 20I9, ALTERADO EM 25 DE JUNHO DE 20I9, DE SUA EXCELÊNCIA O VICE-

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

DESPACHO N" GS 5óISRAP/2019, DE 23 DE JULHO, DE SUA EXCELÊNCIA o SECRETÁRIO REGIONAL DE

AGRICULTURA E PESCAS

-------Aos trintq e um dios do mês de julho de dois mil e dezonove. pelos nove horos e lrinlo minulos, nos

insioloções do Gobinete do Secretório Regionolde AgrÍculluro e Pescos, silos ò Avenido Aniogo, n.o 2l A,

Edifício Golden Gote, reuniu o júri nomeodo poro o concurso supro referenciodo, consliluído pelo Eng.o José

Luís de Freitos Souso, Diretor de Serviços de Lolos e Entrepostos Frigoríficos. do Direçõo Regionol de pescos,

em subsliluiçõo do presidente Dr. Pedro Miguel Alves Delgodo, Chefe de Divisõo de Lotos, do Direçõo

Regionol de Pescos, pelo Dr. Joõo Monuel Mendes Henrìques Delgodo, Direior de Serviços de lnvestigoçõo,

do DireçÕo Regionolde Pescos, no quolidode de vogol, e pelo Dr. José Bernqrdino de Bonos pinto, TécnÍco

Superior, Ínlegrodo no sistemq centrolizodo de geslôo de recursos humonos do SecretorÍo Regionol de
AgrÍculturo e Pescos, ofelo oo mopo de pessool do Gobinete do Secretório Regionol de AgriculÌuro e pescos,

no quolidode de vogol suplenÌe, o fim de, em conformidode com o disposto no lei, nomeodomente, no

ortigo 30'do Lei Gerol do ïrobolho em Funções Públicos, oprovodo em onexo ò Lei n" 3Sl2Ol4, de 20 de
junho (LTFP), no suo otuol redoçõo, ortigos l4o, I 5o e I óo do Decrelo LegislotÍvo Regionol n. I l/2018/M, de 3
de ogoslo, que odopÌou ò odminisÌroçõo regionol outónomo do Modeiro o LTFP, orÌigo 44o do Decrelo
Legislotivo Regionol n" 26/2018/M, de 3l de dezembro, que oprovou o orçomenlo do Regiõo Autónomo do
Modeiro poro 20ì 9 e ortÍgos l4o e l5o dq Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, proceder ò eloboroçôo do
oviso de oberturo do procedímenlo concursol, outorizodo de ocordo com o Mopo Regionol Consolídodo

de RecrutomenÌos, oprovodo pelo Vice-PresidêncÍo do Governo Regionol, em22de moÍo de2Ol9, olterodo
em 25 de junho de 2019, que conslitui o 2" prioridode poro o Secrelorio Regionol de Agriculturo e pescos, e

definir os porômetros de ovolioçõo e respelivo ponderoçõo de codo um dos métodos de seleçõo o utilÍzqr,
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o grelho clossificotivo e o sistemo de voloroçÕo finol de codo método de seleçõo o ulilizor no presenÌe

procedimenlo concursol. ------------

De ocordo com o Despocho n.'GS-Só/SRAP/20119, dotodo de 23 de julho, de Suo Excelêncio o

Secrelório Regionolde Agriculiuro e Pescqs, serõo oplicodos os seguintes métodos de seleçõo:

o)- Aos Condidolos sem vínculo de emprego público ò Administroçõo PÚblico - método de seleçõo

obrigotório q provq de conhecimentos e como méÌodo de seleçÕo focultotivo o entrevisto

profissÌonol de seleçõo; -

b)-Aos Condidolos que estejom o cumprir ou o executor o otribuiçõo. competêncio ou oiivÌdode

coroclerizodoros do posto de irobolho em couso, coso nõo exerçom o opçõo pelos méiodos ocimo

referidos - mélodo de seleÇõo de ovolioçõo cuniculor e como método de seleçõo focultotÌvo o

enÍrevisto profissionol de seleçõo.

------Assim. o Provo de Conheclmenios (PC), viso ovolior os conhecimentos ocodémicos e ou profÌssionois

e o copocidode poro oplicor os mesmos o situoções concretos no exercício dos funções correspondentes

ò corocterizoçõo do poslo de trobolho o ocupor, incluindo o odequodo conhecimenlo do línguo

porÌugueso.

--------A provo de Conheclmenlos (?C) seró de formo escrito reveslindo noÍurezo teórico, constituído por

questões de opçõo de escolho múltiplo, de reolizoçõo individuol e efetuodo em suporte de popel, sem

possibilidode de consulÍo de legisloçõo, com o duroçõo de 2 horos. nõo sendo permitido o utilizoçõo de

equipomentos informólicos e incide sobre os seguintes temólicos: -
------Orgonlzcçõo e Íunclonomenlo do Xll Governo Regionol do Modeiro - DecreÌo Regulomentor

Regionol n.o 2/2015/M, de I2 de moio, olterodo pelos DecreÌos Regulomentores Regionois n".s9l2ol7 /M' de

2l de ogosto e l3/2017 /M, de 7 de novembro;-------
------Orgônico do Secretorio Regionol de Agrlculturo e Pescos - Decreto Regulomentor Regionol n.o

512015/M, de 8 de julho;-----
------ Orgônlco do Dheçõo Reglonol de Pescos - Decrelo RegulomenÌor Regionol n" 23/2015/M, de I 8 de

dezembro;

-----Eshuluro nucleor dos servlços do Dileçõo Regionol de Pescos e os respelivos missões, olribulções e

compelênclos - Portorio n".223/201ó de 3 de junho;

------ Estruluro Ílexívet do Dlreçõo Reglonol de Pescos, bem como os compelênclos dos respellvos

unldodes orgônlcos - Despocho n.o 32/2017 de l3 de joneiro;-

-----Eslotulo Político-Admlnislrollvo do Reglõo Aulónomo do Modelro - Lei n.o 13/91, de 5 de junho

qlterodo pelos Leis n.os 130/99, de 2l de ogoslo e 12/2NO, de 2l de junho;----

------Lel Gerol do Trqbolho em Funções Públicos - Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, retificodo pelo

Decloroçõo de Retificoçõo n.o 37-A/2014, de l9 de ogosto e qlterodo pelos Leis nos82-8/2014 de 3l de

dezembro, 84/2015, de 7 de ogosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro,25/2017, de 30

de moio, 70/2017, de l8 de ogosto, 73/2017, de I ó de ogosÌo , 114/2017, de 29 de dezembro, 49 /2018, de 14

de ogosÍo, 7l /2018, de 3l de dezembro e DecreÌo-Lei no 6/2019, l4 de joneiro;---------
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------Sislemo inlegrodo de geslõo e ovolloçcio do desempenho no odminlslroçCio reglonoloulónomo do
Modelro - Decreto LegÍslotivo Regionol n".27/2009/M, de 2l de ogoslo, ollerodo pelo Decreto Legislotivo

Regionol no.12/2015/M, de 2l de dezembro;------
---------- Código do Procedimento Administrolivo - Decreto-Lei no. 4/2015 de 7 de joneiro;-
----------- Códlgo do Trobolho - Lei no.7 /2009 , de 12 de fevereÍro, retificodo pelos Decloroções de Retificoçõo

n"s 2l /2OO9, de l8/03 e 38/2012, de 23/07 e 28/2017 , de 02/10 e olterodo pelos Leis nos I 05/2009 , de 14/09,

53/2011,de14/10,23/2012,de25/06,47/2012,de29/08,69/2Ot3,de30/08,27/2014,de08/OS, SS/2O14,de

2s/08, 28/2}ts, de t4/04, 120/2015, de 0l/09. 8/2016, de 0ì/04. 28/2016, de 23/08, 73/2017, de t6lOB e

14/2018, de ì9 de morço;----

------ Regime do Volorizoçõo ProÍissionol dos Trqbolhodores com Vínculo de Emprego Público - Lei no

25/2OlZ, de 30 de moio;---

------ Regulomenlo do Pescq por Arte de Cerco - Portorio n." 1102-G/2000. de 22 de novembro; --------
------ Regulomenlo o olividode de pesco de Ruomo - Portorio l9185, de I de fevereiro;------

RegimeJurídico do oponho de lopos no Regiõo Aulónomo do Modeiro- Decreto Legislotivo Regionol

n." 11 /2006/M, de I8 de obril de 2006;

-------Per'lodo de deÍeso poro o oponho de lopos - Portorio n:40/2016, 17 de fevereiro de 201ó e o
Decloroçõo de Relificoçõo n.'5/20ì 6, de 22 de fevereiro;---------
------ Regulomenlo o pesco dirigido o espécles vegetols e onimols, com Íins lúdlcos, nos óguos morinhos

do Reglõo Aulónomo do Modeiro - Decreto Legistotivo Regionol n." 19/2016/M,20 de obrit;---
--------Artes permilidos, condicionollsmos e os lermos do licenclomenlo do exercício do pesco lúdico, nos

óguos mqrinhos do Reglõo Aulónomo do Modeiro - Portorio n." 484/2016, de l4 de novembro, olterodo pelo

Portorio n." 384/2019 l0 de julho de 2019 e pelo DecloroçÕo de relificoçõon.o 14/2019, 12dejutho de 20ì9;

------Regulomento relqlivoò Polílicq Comum de Pescos- Regulomento (CE) n." l380/2013, do Porlomento

Europeu e do Conselho, de ì ì de dezembro de 2013, que olterq os Regulomentos (CE) n." 1954/2O03 e (CE)

n." 1224/2009 do Conselho e revogo os Regulomentos (CE) n." 2371/2002 e (CE) n." 639/2004 do Conselho

e o Decisõo 2OO4/585/CEdo Conselho;---------
------ Regulqmento relollvo oo eslobelecimenlo de um quodro do Unlõo poro o recolho, gestõo e
utilizoçõo de dodos no selor dos pescos e poÍo o opoio oo oconselhomenlo clentíÍlco - Regulomento (UE)

201711004, do Porlomento Europeu e do Conselho, de lZ de moio de 201 7;----
------Condições especíÍicos poro o pesco de unidodes populocionois de profundidode - Regulomenlo

(UE) 2016/2336 do Porlomenlo Europeu e do Conselho, de l4 de dezembro de 2016 e que revogo o
Regulomento (CE) n." 2347/2002 do Conselho;-------

------ Regulomenlo que Íixo, poro 2019 e 2020, os possibilidodes de pesco poro os novlos de pesco do

Uniõo relolivos o delermlnodos unldodes populocionols de peixes de profundldode - Regulomenlo (UE)

2018/2025, do Conselho, de 17 de dezembro de 201 4.,

------ Regulomenlo que Íixo, poro 2019, os possibilldodes de pesco oplicóveis nos óguos do Uniõo e os
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oplicóveis, poÍo os novios de pesco do Uniõo, em cerlos óguos nõo Unlõo - Regulomento (UE) 2Ol9/124, do

Conselho, de 30 de joneiro de 2019

------No Provo de Conhecimenlos. com umo ponderoçõo finol de 7O%, serâ odotodo o escolo de 0 o 20

volores. considerondo-se o voloroçõo oté òs centésimos.-

---------A Avolloçõo Cunlculor (AC), viso onolisor o quolificoçõo dos condidotos, ponderondo os elemenlos

de moior relevôncio poro o poslo de Ìrobolho o ocupor, nomeodomente, os hobiliÌoções ocodémicos ou

nível de quolificoçÕo certificodo pelos entidodes competentes, formoçõo profissionol. experiêncio

profissionole ovolioçõo de desem

No Avolioçõo Cuniculor (AC), com umo ponderoçõo finol de 7O%, seró odotodo o escolo de 0 o 20

volores, com voloroçõo oté òs centésimos, sendo o clossificoçõo obtido otrovés do médio oritmético

ponderodo dos clossificoções dos elemenÍos o ovolior. Assim. o júri groduoró os condidotos que estejom o

cumprir ou o executor o otribuiçõo. compelêncio ou otividode corocierizodoros do posto de trobolho em

couso, tendo em conto os seguinÍes fotores:

------Hqbilitoçõo lilerório (Ht) - A pontuoçõo seró expresso numo escolo de 0 o 20 volores e o regro o

observor no respetivo voloroçõo é o seguinle:

------ o) Doutorqmento -------- -----------20 volores

--------b) Mestrodo -19 volores

------c) Pós-Groduoçõo ----- l8 volores

--_--c) Licencioluro ----------17 volores

------ Formoçõo ProÍissionol (FP) - openos seró tido em conto o obÍido nos últimos cinco onos e o

relqcionodo com o lugor o prover, devidomenle certificodo ou comprovqdo, sendo considerodo nos

seguintes lermos:

------superior o 400 horos ------ 20 volores

U

------ Entre 301 o 400 horos

----- Entre 201 o 300 horos

------ Entre l0l o 200 horos

I8 volores

I ó volores

l4 volores

l0 volores-------Até ì00 horos

-------A porticipoçõo em seminórios, conferêncios e colóquios relocionodos com o lugor o prover é

entendido pelo júri como correspondente o 7 horos.--

-----------A folto de indicoçõo do duroçõo dos cursos é entendido pelo júricomo correspondente o 7 horqs.

------Os condidotos sõo pontuodos oié oo limile móximo de 20 volores.

----------A Experiêncio ProÍisslonol (EP) - pretende-se determinor o quolificoçÕo dos condidolos poro o poslo

de trobolho em couso, ou sejo, o grou de odequoçõo entre os funções/otividodes jó exercidos e o olividode

corocterizodoro do poslo de irobolho o ocupor. Assim, o odequoçõo funcionol dos condidotos e o suo

quolíficoçõo, dependem do moior ou menor conlocto orgônico-funcionol com os referidos óreos.

------ Deste modo, o júri leró em conto o experiêncio no óreo do Direçõo de Serviços de lnvesligoçõo do

seguinte formo
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f
------Mois de l0 onos --20 volores

------Entre5e lOonos ---___-_---ÌOvolores

-------Menos de 5 onos

------Sem experiêncio

volores

volores

--------A Avolloçcio do Desempenho (AD) - o voloroçõo desle folor resultoró do conversõo do ovolioçõo

olribuído oo obrigo do SIADAP, relqlivo oo último período.

---------A expressõo quontiloiivo do escolo do SIADAP, onedondodo oté umo coso decimoltem o seguinte

expressõo nq escolo de 0 o 20 volores:-

-------5,0 _20 volores

De 4.5 o 4,9 ----- ----------Ì8 volores

------De 4,Oo4,4 ------lóvolores
-------- De 3,5 o 3,9 -----14 votores

------- De 3,0 o 3,4 -----12 volores

De2,5o2,9 ----- ----------l0volores
De 2,0 o2,4 ------ g volores

De 
.l,0 o 1,9 ------ ---------ó 

volores

------- Nos termos do olíneo c) do no 2 do ortigo 8o do poriori o n" l2S-A/20,l 9, de 30 de obril, o júri considerou
prever o pontuoçõo de l0 volores no respetivo fórmulq poro o coso dos condidoÌos que. por rozões que

nõo lhe sejom impulóveÍs, nõo possuom ovolioçõo de desempenho relotivq oo per'rodo considerqdo
--------Aos condidotos que esiejom o cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou olividode
corocterizodoros do poslo de trobolho em couso, seró oplicodo o seguinÌe fórmulo de cólculo:

----_-- O júri procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Avolloçõo Cunlculor (AC), conforme Anexo

l, o quol foz porte integronte deslo olo.

----_Nq Enlrevislo ProÍissionol de Seleçõo (EPS), como mélodo de seleçõo focultotivo ou complementor,

com umo ponderoçõo finolde 3O%, e com o duroçÕo de 30 minutos, viso ovolior o experiêncio profissionol

e ospetos comportomentois, nomeodomente os relocionqdos com o copocidode de comunicoçõo e de
relocionomenÌo interpes5sql. ---_---

-----Serõo fqtores o qvolior no EntrevisÌo Profissionol de Seleçõo os seguintes

------Copocidode de Expressõo e Comunicoçõo (CEC);

lnleresse e MolÍvoçõo (tM);-------
Experiêncio Profissionol (EP) ; ------
Responsobilidode (RESP)

---------A Enhevlslo ProÍisslonol de Seleçõo seró ovoliodo segundo os nÍveis clossificotivos de Elevodo, Bom,

SuÍicienle, Reduzido e lnsuÍiclente, oos quois correspondem, respetÍvomente, os clossiÍicoções de 20, 16,12,

8 e 4 volores
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-----------O resullodo finol do Enlrevlslo ProÍlsslonolde Seleçõo é obtido olrovés do médio oritmético simples

dos clossificoções dos porômelros o qvolior.---

-----------O júri procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Enlrevlslo ProÍisslonol de Seleçõo (EPS),

conforme Anexo ll, o quol foz porte inlegronte desto oto.

------Assim, o clossificoçõo finoldo EPS, resulÌoró do seguìnte fórmulo:---

__---_--Eps = cEC + tM + Ep + RESP | 4. ---------

-------Mois deliberou o júri. por unonimidode, que o Ordenoç€io Finol(OF) dos condidotos que completem

o procedimento resultoró do médio qriÌmético ponderodo dos clossificoções quontiiolivos dos métodos de

seleçõo oplicóveis em codo coso, que seró expresso no escolo de 0 o 20 volores, nos termos dos nos 2 dos

ortigos 5o e óo. do Portorio n' 125-A/2019, de 20 obril, olrovés do seguinte fórmulo:--

------Condidotos sem vínculo de emprego público:---

---------- Ot = (PCx7O%l + (EPSx3O%)

------Condidotos que estejom o cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou otividode

corocterizodoros do poslo de Ìrobolho em couso, coso nÕo exerçom o opçõo pelos mélodos ocimo

referidos.--

-------OF =(ACx7O%) + (EPSx30%)

----- Em que: -----
------OF = Ordenoçõo Finol.----

-------PC = Provo de Conhecimenlos.

--------AC = Avolioçõo Curriculor

-------- EPS = Entrevisto Profissionol de Seleçõo.

-----Nos termos dos nos 9 e l0 do ortigo 9o do Portorion" 125-A/2019, de 30 de obril, codo um dos

mélodos de seleçõo, bem como codo umo dos foses que comportem, é eliminotório pelo ordem

enunciodo no lei, quonio oos obrigotórios, e pelo ordem constonle no publicoçõo, quonto oos foculÍqlivos,

sendo excluído do procedimenlo o condidoto que lenho oblido umo voloroçõo inferior o 9,5 vqlores num

dos métodos ou foses, nõo lhe sendo oplicodo o mélodo ou fqse seguintes.--

------Mois deliberou o júrique em coso de iguoldode de voloroçÕo entre os condidqios, os critérios de

preferêncio o odolor serõo os previstos no orÌigo 27" do Portorio n" 125-A12019, de 30 de obril, conjugodo

com o no I do ortigo óóo do LTFP

------ Mois deliberou o júri por unonimidode, que se encontrom reunidos Ìodos os condições formois poro

o consequente publicitoçõo do oviso de oberturo do procedimenlo, de ocordo com o legolmenle prevÍsto.

------Nos termos do no ó do ortigo llo do Portorio n" 125-Al2Ol9, de 30 de obril, o presente olo é

publicitodo no sítio oficiol do SRAP em

htlps://www.modeiro.gov.pt/srop/GovernoRegionol/OGoverno/Secrelorios/Structure/ASecretorio/Publico

coes. ---
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---_--- E nqdo mois hovendo o lrotor, o PresÌdenle do júri deu por encenodo o reuniõo do quol se lovrou

o presenle oto que lido em voz ollo, foi ochodo conforme e rotificodo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por todos os elementos presentes oboixo identificodos

O Presidenle

T

4

lÀ2+

(Joõo Monuel Mendes Henriques Delgodo)

(José Luís de Freilos Souso)

Os Vogois

/ --\ r^ J

/ y- 44"/

t"
(José Bernordino \" Bonos Pinto)
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ANEXO I À ATA NO I

cRETHA DA AvAUAçÃo tttorvtouAl DA eveltlçÃo cuRRtcuLAR (Ac)

t

NOME DO CANDIDATO:

AVArnçÃO CURRTCUTAR REAUZADA ÊM: _/_/_

Hqbilitoçõo Acodémico (HA)

.--- Doutoromento

r--- Mestrodo

.-- Pós-Groduoçõo

o--- Licencioturo

Formoçõo ProÍlsslonol (FP):

.--Superior o 400 horos

r-- Entre 30] o 400 horos

r---- Enlre 201 o 300 horos

.-- Entre l0ì o 200 horos

o--Até 100 horos

Experlêncio ProÍisslonol (EP):

o---- Mois de 10 onos-

r---Entre 5 e l0

o---- Menos de 5 o
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I
.----Sem experi

Avolioçõo do Desempenho (AD)

.-- 5,0

r---- De 4,5 o 4,9

r---- De 4,0 o 4,4

r---- De 3,5 o 3,9

o---- De 3,0 o 3,4

r---- De 2,5 o 2.9

r---- De 2,O o 2,4

o---- De 1,0 o ],9

.-- Condidotos que, por rozões que nõo lhe sejom impulóveis, nõo possuom ovolioçõo
de desempenho relotÍvo oo período considerodo

Clossificoçõo finol do AC:

AC = (HAxlo%) + (Epx40%) + (Fpxl0%) + (ADx40%)_
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ANEXO

IIÀATANSl

FtcHA |ND|VTDUAL DA ENTREVTSTA PROFTSS|ONAL DE SELECçÃO

X
CONTRATO DE TRABALHO EM
FUNçÕES PÚBLTCAS POR
TEMPO INDETERMINADO

NO LUGARES 1 (um)

HABTLTTAçOES
LTTERÂRIÂS Licenciatura em Biologia

FUNçÕES

a) Monitorizaçáo dos recursos pesqueiros da RAM, implicando a recolha e tratamento de dados fÍsicos, químicos
e biológicos, em campanhas e cruzeiros de pesca direcionados aos recursos pesqueiros explorados
comercialmente na RAM;
b) Embarques nas campanhas exploratórias de prospeção de novos recursos pesqueiros e de acompanhamento
da frota de pesca comercial da região;
c) Participação ativa no Programa de Recolha de Dados de Pesca, incluindo: representação em grupos de
trabalho Nacionais e lnternacionais; Processamento de Dados e Carregamento de Bases de Dados
lnternacionais; avaliaçáo do estado de stocks pesqueiros explorados e produção científica em revistas
internacionais com revisão por pares.

LOCAL DE
TRABALHO Direção de Serviços de lnvestigação da Direção Regional de Pescas

NOTIE ENTREVISTA REALIZÂDA EiI _t_!_às : horas

DELIBERAçÃO

FACTORES EM
APRECIAçÃO O JÚRI Nível Valoração

Capacidade de
Expressão e

Comunicação

lnteresse e
Motivação

Experiência
Profissional

Responsabilidade

Classificação quantitativa

Cotação: Nível Elevado - 20 valores; Nível Bom - ',l6 valores; Nível Suficiente - 12 valores; NÍvel Reduzido - I valores; Nivel
lnsuficiente - 4 valores

Resumo dos temas abordados:

Fundamentação:

Glassificação final da EPS: CEC + lM + EP + RESP/4 = .... Valores



Gapacidade de ExpÍ€ssão e Comunicação:

lntercsserlloüvação:

Experiência proÍissional:

Responsabilidade:
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