
s. R.

REGIÃO AUTÓNOilTA DA IIADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS

AVISO

Nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo ll." da Portaria n3 125-N2019, de 30 de abril, e alínea a) do n." I do

artigo l6.o do Decreto Legislativo Regional n.' lll20l8lM, de 3 de agosto, torna-se público que, de acordo com

o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos aprovado pela Vice-Presidência do Governo, em 22 de maio

de 2019, alterado em 25 de junho de 2019, e por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de

Agricultura e Pescas, se encontra aberto, pelo prazo de l0 dias úteis, a contar da data da publicação do aviso

publicado na II Série do Jornal Oficial da Região Autónomada Madeira, n.o 133, de 9 de agosto de 2019, o

seguinte procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado, no

sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a afetar ao

mapa de pessoal da Direção Regional de Pescas, mediante a constituição de relaçãojurídica de emprego público,

na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, que constitui a 2.u

prioridade para esta Secretaria Regional:

- I Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com licenciatura em Biologia, para exercer funções de

complexidade funcional do grau 3, com o conteúdo funcional descrito no Anexo à LTFP, desenvolvendo as

atividades abaixo mencionadas, no âmbito das competências da Direção de Serviços de Investigação, da Direção

Regional de Pescas, a que se referem as alíneas a) a u) do no 2 do artigo 4o da Portariano 223/2016, de 3 de

junho:

a) Monitorização 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 Internacionais; Processamento de Dados e Carregamento de Bases de Dados Internacionais;

Avaliação do estado de stocl<s pesqueiros explorados e produção científica em revistas internacionais com

revisão por pares.
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