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ATA NÚMERO I

TDENTTFTcAçÃo oo pRocEDIMENTo coNcuRsAr

PROCEDIMENÏO CONCURSAL COMUM NA MODALTDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM rUNçÕeS

púsltcns PoR TEMPo tNDETERMINADo

PARA OCUPNçÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA E CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO

PREVtsTos No stsTEMA cENTRALtzADo DE crsrÃo DE RECURSoS HUMANoS DA SEcRETARtA REGIoNAL

DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL A AFETAR AO MAPA DE PESSOAL DO GABINETE DO

STCRTTÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVoLVIMENTO RURAL

DESPACHO DE27 DE OUTUBRO DE2O2O, DE SUA rycTIÊNcln o VICE-PRESIDENTE Do GoVERNo

REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHo DE l8 DE DEZEMBRo DE 2o2o DE suA rxclÊnctn o secRrrÁRto REctoNAL DE AGRIcULTURA

E DESENVOLVIMENÏO RURAL

-----Aos vinte e um dios do mês de dezembro de dois mil e vinle. pelos dez horos, nos instoloções do
Gobinete do Secrelório Regíonol de Agriculluro e Desenvolvimento Rurol, silos ò Avenido Arriogo, n" 21-A,

Edíficio Golden Gote, Funchol, reuniu o júri nomeodo poro o concurso supro referenciodo. conslituído pelo

Dr. Mórcio Liliono Pimento do Silvo, Chefe de Divisõo de Vencimentos e Geslõo Finonceiro, do Gqbinete do
Secrelório Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenio Rurol. no quolidode de presidente, pelo Df Brígido

Morio de Oliveiro BrozÕo, Diretoro de Serviços de Recursos Humonos e Expediente, do Gobinete do Secretório

Regionol de Agriculturo e Desenvolvimento Rurol, em substituiçõo do lo membro efelivo, e Dr. José Bernordino

Boros Pinto, Técnico Superior, integrodo no sistemo centrolizodo de gestõo de recursos humonos do
Secrelorio Regionol de Agriculturq e Desenvolvimento Rurol, ofeto qo mopo de pessool do Gobinete do
Secrelório Regionol, no quolidode de membros efelivos, o fim de, em conformidode com o disposto no lei,

nomeodomente nos orligos l4o e l5o do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de qbril, proceder ò eloboroçõo do

oviso de oberturo do procedimenlo concursol, outorizodo de ocordo com o Mopo Regionol Consolidodo de
Recrutomentos, oprovodo pelo VÍce-Presidêncio do Governo Regionol e dos Assuntos Porlomenlores, em 27

de outubro de 2020, poro o Secretorio Regionol de Agriculturo e Desenvolvimento Rurol e definir os

porÔmelros de ovolioçõo e respetivo ponderoçõo, grelho clossificotivq e voloroçõo de codo método de
seleçõo o ulilizor no presente procedimenlo concursol

---------De ocordo com o Despocho no GS-144/SRA/2020, dotodo de l8 de dezembro, de Suo Excelêncio o

SecreÌórío Regionol de AgriculÌuro e Desenvolvimento Rurol, serõo oplicodos os seguintes métodos de
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o) Aos Condidotos sem vínculo de emprego público ò AdministroÇÕo Público - método de seleçÕo

obrigolório o provo de conhecimentos e como método de seleçõo focultotivo o enïrevisto profissionol de

b) Aos Condidotos que estejom o cumprir ou o executor o oÌribuiçÕo, compeÌêncio ou oÌividode

coroclerizodoros do posto de trobolho em couso, coso nõo exerçom o opçÕo pelos métodos ocimo referidos

- mélodo de seleçõo ovolioçõo curriculor e como méÌodo de seleçõo focultotivo o entrevisto profissionol de

seleçõo

-----Assim, o Provo de Conhecimenlos (PC), viso ovolior os conhecÌmenlos ocodémicos e ou profissionois

e o copocidode poro oplìcor os mesmos o siluoções concreÌos no exercício dos funções correspondenies ò

coroclerizoçõo do posto de Ìrobolho o ocupor, incluindo o odequodo conhecimenlo do línguo porÌugueso.

A provo de conhecimentos seró de formo escrito revestindo noturezo teórico, consÌiÌuído por queslões de

escolho múltiplo, de reolizoçÕo individuol e efetuodo em suporte de popel, com possibilidode de consulto

de legisloçõo nõo onotodo, com o duroçõo de I horo, nõo sendo permiÌido o uïilizoçÕo de equipomentos

informólicos e incide sobre temóÌicos que de seguido se indicom, ocomponhodos do legisloçõo

recomendodo:----------

-----Orgonizoçõo e Íuncionomenlo do Xlll Governo Regionol do Modeiro - Decreto Regulomentor Regionol

n.' 8-A/201 9/M, de I 9 de novembro, retificodo pelo decloro de Relificoçõo n' 59/20 I 9, de 5 de dezembro;-

-----Orgônico do Secrelorio Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenlo Rurol - Decrelo RegulomenÌor

Regionol n" l1/2020/M, de 2l de jo

-----Eslruturo nucleor dos serviços do Goblnele do Secrelório Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenlo

Rurol- Portorio n".50/2020 de 28 de fevereiro, olÌerodo pelo PorÌorio n.' 106/2020, de 3l de morço;-

-----Estruturo Ílexível dos serviços do Gobinele do Secretório Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenlo

Rurol, bem como os olrlbulções e compelêncios dos respelivos unidodes orgônicos - Despocho n.' 134/2020

de 2 de obril;------

-----Estotuto Pol'úico-Adminislrolivo do Reglõo Aulónomo do Modeiro - Lei n.o l3/91 , de 5 de junho olÌerodo

pelos Leis n.'s 130/99, de 2ì de ogoslo e 12/2OOO, de 2l de junho;----

-----Lei Gerol do Trobolho em Funções Públicos - Anexo ò Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, no suo redoçõo

otuol;-----

-----Sistemo iniegrodo de geslõo e ovolioçõo do desempenho no odminislroçõo regionol oulónomo do

Modelro - DecreÌo Legislotivo Regionol n".27/2009/M. de 21 de ogosÌo, olterqdo pelo Decreto Legislolivo

Regionol n".12/2015/M, de 2l de deze

-----Código do Procedimenlo Admlnlslrolivo - Decreto-Lei n". 4/2015 de 7 de joneiro, olìerodo pelo Lei no

72/2O2O, de ló de novem

----*Código do Trobolho - Leì no. 7 /2009, de l2 de fevereiro, no suo redoçÕo otuol;-----
------Regime do Volorizoçõo ProÍissionol dos lrobolhodores com Vínculo de Emprego Público - Lei no

2512017, de 30 de moio;---

2/8

Av.Aniagan'2lA -EdiÍìcioGoldenGate5"Andar 19000-060Funchal T.+351291 l.+5400 F.+15 1291220ó05
n,rvrv.nradeira.gov.ot gabinete.srarÌrnradeira.gov.pt I NIF 600086615[+



s. R.

REGÉO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

-----Orçomenlo do Estodo em vigor ò doto do reolizoçõo do Provo de Conhecimenlos;---

-----Orçomenlo do Regiõo Aulónomo do Modeiro em vigor ò doto do reolizoçõo do Provo de
Conhec

-----Execuçõo Orçomenlo do Regiõo Aulónomo do Modeiro em vigor ò doto do reolizoçõo do Provo de
Con

--------Pdncípios e normos o que deve obedecer o orgonizoçõo do odminislroçõo direlo e indlrelo do Regiõo

Aulónomo do Mqdelro - Decreto Legisloiivo Regionol n." 17 /2007 /M, de l2 de novembro, reÌificodo pelo

Decloroçõo de RelificoçÕo no ì /2008, de 4 de joneiro e olterodo pelos Decrelos Legislolivos Regionois n.os

24/2012/M, de 30 de ogoslo, 2/2013/M, de 2 de joneiro e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro;------
-----Abono de Ajudos de Cuslo de lronsporle oo Pessool do Administroçôo Público - Decrelo Lei n. l0ó/98

de 24 de obril, no suo oluol redoçõo, e Portorio n" ì 553-D/2008 de 3 ì de dezembro.---------------

-----No Provo de Conhecimenlos, com umo ponderoçõo finol de 7O%, sero odoptodo o escolo de 0 o 20

volores. considerondo-se o voloroçõo oté òs centésimos.

Avolioçõo Curriculor (AC) viso onolisor o quolificoçõo dos condidotos, ponderondo os elementos

de moior relevôncio poro o poslo de lrobolho o ocupor. nomeodomenle, os hobíliïoções ocodémicos ou

nível de quolificoçÕo certificodo pelos eniídodes competenies, formoçõo profissionol, experiêncio
profissionol e ovolioçõo de desempenho.------

-----No Avolioçõo Curriculor (AC), com umo ponderoçõo finol de 7O%, sero 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 elementos o ovolior. Assim, o júri groduoró os condidotos que estejom o

cumprir ou o executor o olribuiçÕo, competêncio ou oÌividode corocterizodoros do posto de trobolho em

couso, tendo em conto os seguinles fotores:----

-----Hobilitoçõo literório (Ht) - A ponluoçõo seró expresso numo escolo de O o 20 volores e o regro o
observor no respetivo voloroçõo é o seguinte:

-----o) Superior oo l2o ono de escoloridode a^ volores

----------b) l2o ono de escoloridode ----- ------------ j 9 volores

-----lguol ou Superior o 201 horos ------20 volores

-----Formoçõo PloÍissionol (FP) - openos seró tido em conto o relocionodo com o lugor o prover, nos úlÌimos

cinco onos. devidomenie certificodo ou comprovodo, sendo considerodo nos seguíntes termos:

-----Entre l5ì o 200 horos

-----Entre l0l o 150 horos

I8 volores

I ó volores

l4 volores-----Entre 5l o 100 horos -------

---------A porticípoçõo em seminórios, conferêncios e colóquios relocionodos com o lugor o prover é
entendido pelo júri como correspondente o 7 horos

----------A folÌo de indicoçõo do duroçõo dos cursos é entendido pelo júri como correspondente o Z horos. --
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------Os condidoÌos sõo pontuodos oté oo limite móximo de 20 volores.----------------

----------A Experiêncio ProÍissionol (EP) - preiende-se determinor o quolificoçõo dos condidotos poro o posïo

de trobolho em couso, ou sejo, o grou de odequoçÕo entre os funções/oïividodes jó exercidos e o otividode

corocterizodoro do posÌo de Ìrobolho o ocupor. Assim, o odequoçÕo funcionol dos condidoÌos e o suo

quolificoçõo, dependem do moior ou menor contoclo orgônico-funcionol com os referidos óreos.---------

-----DesÌe modo, o júri tero em conïo o experiêncio no óreo do DivisÕo de Vencimentos e GestÕo

Finonceiro do seguinte formo:------
:----Mois de l0 onos -20 volores

-----*Entre 5 e I0 onos

------Menos de 5 onos

:-----Sem experiêncio

----------A Avolioçõo do Desempenho (AD) - o voloroçõo deste foïor resultoró do conversÕo dc ovolioÇõo

otribuído oo obrigo do SIADAP, reloÌÌvo oo Último período.---

----------A expressÕo quoniitotivo do escolo do SIADAP, orredondodo oté umo coso decimol tem o seguinte

expressõo no escolo de 0 o 20 volores:-

----------5,0 :-20 volores

l8 volores

I ó volores

l4 volores

l2 volores

I0 volores

volores

volores

ì0 volores

Ã volores

-0 volores

e 4,5 o 4,9

e 4,0 o 4,4

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

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

---------De 2,5 o 2,9

-----De 2,0 o 2,4

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

--------Nos termos do qlíneo c) do no 2 do ortigo 8o do PorÌorio n" 125-A/2019. de 30 de obril, o jÚri considerou

prever o pontuoçõo de l0 volores no respetivo fórmulo poro o coso dos condidotos que, por rozões que nÕo

lhe sejom imputóveis, nõo possuom ovolioçõo de desempenho relotivo oo período consìderodo

-----Aos condidoÌos que esiejom o cumprir ou o executor o otribuíçõo, competêncio ou otividode

corocterizodoros do posÌo de trobolho em couso, seró oplicodo o seguinÌe fórmulo de co

----------AC = (H Lxl 0%) + (EPx4O%) + (FPxl 0%) + (ADx40%).

----------O júri procedeu ò eloboroçÕo do modelo do grelho do Avolioçõo Curriculor (AC), conforme Anexo l,

o quol foz porte inÍegronÌe deslo oto.--

-----No Enlrevislo ProÍissionql de Seleçõo (EPS), como méÌodo de seleçõo foculÌotivo ou complementor,

com umo ponderoçõo finol de 30%, e com o duroçÕo de 30 minuÌos, viso ovolior o experiêncio profissionol e

ospetos comportomentois, nomeodomenÌe os relocionodos com o copocidode de comunicoçõo e de

relocionomento interpessool

---:-SerÕo fotores o ovolior no Entrevisto Profissionol de Seleçõo os seguintes:-----------------
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-----Copocidode de Expressõo e Comunicoçõo (CEC)

nleresse e Motivoçõo (lM);------

-----Experiêncio Profissionol (EP);------

-----Responsqbilidode ( RESP).--------

----------A Enlrevislo ProÍissionol de Seleçôo seró ovoliodo segundo os níveis clossificotivos de Elevodo, Bom,

SuÍicienle, Reduzido e lnsuficienle, oos quois correspondem, respetivomente, os clossiÍicoções de 20, 16, 12,

8 e 4 volores

----------O resullodo finol do Enlrevislo ProÍissionolde Seleçõo é obÌido otrovés do médio oritmélico simples

dos clossificoções dos porômetros o ovolior.---

jÚri procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Enlrevislo ProÍissionol de Seleçõo (EPS),

conforme Anexo ll, o quol foz porÌe integronle desto ol

-----Assim, o clossificoçõo finoldo EPS, resultoró do seguinte fórmulo:---
__________Eps = cEC + tM + Ep + X55p / 4.________-___

-----Mois deliberou o júri, por unonimidode, que o Ordenoçõo Finol (OF) dos condidolos que completem

o procedimento resultoró do médìo oritmético ponderodo dos clossificoções quontilotivos 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, otrovés do seguinte fórmulo

-----Condidotos sem vínculo de emprego público:----
_____oF =(PCx7O%) + (EPSx3o%)

-----Condidotos que estejom o cumprÌr ou o executor o otribuiçõo, compelêncio ou otividode

corocterizodoros do posto de trobolho em cquso. coso nõo exerçom o opçõo pelos métodos ocimo

-----OF=(ACx7O%)+(
-----Em que:------
----------OF = Ordenoçõo Finol.----

----------PC = Provo de Conhecimentos.----

----------AC = Avolioçõo Cuniculor.--

----------EPS = Enlrevisio Profissionol de Seleçõo.

-----Nos iermos dos nos 9 e ì0 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.

quonto oos obrigotórios, e pelo ordem conslonte no publicoçõo, quonlo oos focultotivos, sendo excluído

do procedimento o condidolo que tenho obtido umo voloroçõo inferior q 9,5 volores num dos métodos ou

foses, nõo lhe sendo oplicodo o método ou fose seguinles.--

-----Mois deliberou o júri que em coso de iguoldode de voloroçõo enire os condidotos, os criÌérios de
preferêncio o odotor serõo os previsÌos no ortigo 27" do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, conjugodo

com o no I do orligo óó'do LTFP.---
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-----Moís deliberou o júri por unonimidode, que se enconlrom reunidos lodos os condições formqis poro o

consequente publiciloçõo do ovÌso de oberiuro do procedimento, de ocordo com o legolmente previsto.-

------Nos iermos do no ó do ortigo I lo do Portorio n' 125-A/2019, de 30 de obril, o presenle olo é publicitodo

no sítio oficiol do SRAP em

hÌtps://www.modeiro.gov.pl/sro/GovernoRegionol/OGoverno/Secrelorios/Structure/Equipo/Publicocoes.---

----------E nodo mois hovendo o trotor, o Presidenie do júri deu por encenodo o reuniõo do quol se lovrou o

presente oio que lido em voz olto, foi ochodo conforme e rotificodo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por todos os elemenlos presenÍes oboixo ideniificodos.

O Presidente

Ë

líú U,*o (''rr,*,t. /^ ttn-
(Morcio Liliono Pimenlo do Silvo)

Os vogois

Morio Brozõo)

I J

(José Borros Pinto)
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ANEXO IÀ ATA N" I

GRETHA DA AVA|.|AçÃO lr,tOlVtOUAr DA AVAUAçÃO CURRICUTAR (AC)

U

NOME DO CANDIDATO:

AVA|.|AçÃO CURRICUTAR REAUZADA EM: _/_/_

Hobllitoçõo Acodémlco (HA):

. Superior oo 12" ono de escoloridode

. 12o ono de escoloridode

Formoçõo ProÍlssionol (FP):

. Superior o 201 horos

Enlre l5l o 200 horos

. Entre l0l o ]50 horos

Entre 5l o 100 horos

Até 50 horos

Expedêncio ProÍissionol (EP):

o Mois de l0 onos-

a

a

a Entre5e l0onos---

a Menos de 5 o

a
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g
Avolioçõo do Desempenho (AD)

. 5,0

a De 4,5 o 4,9

a De 4,0 o 4,4

a De 3,5 o 3,9

a De 3,0 o 3,4

a De 2,5 o 2,9

a De 2,0 o 2,4

. De 1,0 o 1.9

a Condidotos que, por rozões que nÕo lhe sejom impulóveis, nõo possuom ovolioçõo

de desempenho relotivo oo período considerodo

Clossificoçõo fÌnol do AC:

AC = (HAxl 0%l + (EPx O%) + (FPxl 0%) + (ADx40%)-
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