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REGrÃo AUTónoua DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

AVISO

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

artigo 16.o do Decreto Legislativo Regionaln." l1l2018/\4, de 3 de agosto, torna-se público que, de acordo com

o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos aprovado pela Vice-Presidência do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamentares, em27 de outubro de 2020, e por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de

Agricultura e Desenvolvimento Rural, 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 Autónoma da Madeira, n." 237, de l8 de

dezembro de 2020, o seguinte procedimento concursal comum para ocupação de três postos de trabalho previstos

e não ocupados, no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento

Rural, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho

por tempo indeterminado:

- 3 Assistentes Operacionais, para exercerem funções de complexidade funcional do grau l, com o conteúdo

funcional descrito no Anexo à LTFP, desenvolvendo atividades no âmbito das competências da Direção de

Serviços de Recursos Humanos e Expediente, a que se referem os nos 1 e 3 do artigo 6o da portaria n." 50/2020,

de 28 de fevereiro, alterada pela Portariano 106/2020, de 3l de março, designadamente:

REFERÊNCIA A - dois postos de trabalho para o exercício das seguintes funções, na âreada limpeza:

a)Limpeza e higienização de instalações públicas e mobiliário;

b) Recolha de lixo ou equiparados;

c) Anumação de produtos quando necessário

REFERÊNCIA B - um posto de trabalho para o exercício das seguintes funções, na ârea da reprografia e

expediente:

o Funções naáreade reprografia:

a) Proceder à reprodução de documentos escritos ou desenhados, operando com máquinas heliográficas,

fotocopiadoras e efetuar pequenos acabamentos relativos à mesma reprodução, tais como alçar, agrafar

e encadernar;

b) Registar o movimento de reprografia;

c) Cuidar da manutenção do equipamento a seu cargo;

o Funções na área de expediente:

a) Apoio à ârea de expediente na distribuição e entrega de documentos e correspondência e ida aos

CTT;
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b) receção;

c) serviço externo de apoio geral

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 2l de dgzembro de2020.

A CI{EFE DO GABINETE
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