
+#,s. R

REGrÃo AuTóxoprn DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAzuA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ATA NÚMERO I

TDENTTF|CAçÃO OO PROCEDTMENTO CONCURSAT

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONÏRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES

PÚBLICAS PoR TEMPO INDEÏERMINADo

PARA OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHo NA cAÏEGoRIA E CARREIRA DE TÉcNICo SUPERIoR

COM LICENCIATURA EM ENGENHARIA AGRONOMICA PREVISTOS NO SISÏEMA CENTRALIZADO DE GESTÃO

DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL A

AFETAR AO MAPA DE PESSOAL DA DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVoLVIMENTO RURAL

DESPACHO DE27 DE OUTUBRO DE2O2O, DE SUA TXCTIÊNCIR o VICE-PRESIDENTE Do GOVERNO

REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO DE.2O2O DE SUA TXCEIÊNCIn o srcRrrÁB|o REGIONAL DE AGRICULTURA

E DESENVOLVIMENTO RURAL

-----Aos sete dios do mês de dezembro de dois mÌl e vinte, pelos nove horos e trinlo minuios, nos instoloções

do Direçõo Regionolde Agriculturo e Desenvolvimento Rurol, sitos ò Avenido Aniogo, n" 2l-A, Edíficio Golden
Gole, Funchol, reuniu o jÚri nomeodo poro o concurso supro referenciodo, constituído pelo Engo Rui Emonuel

Freitos Nunes, Direior de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, do Direçõo Regionol de Agriculturo e

DesenvolvÍmento Rurol, no quolidode de presidenle, pelo Eng.o Miguelde Freitos Rodrigues, Chefe de Divisõo

de Assistêncio Técnico ò Agriculturo, do Direçõo Regionol de Agriculturo e Desenvolvimento Rurol e pelo
Eng.o Luís Miguel Fernondes Dontos, Chefe de Divisõo de Experimenloçõo e Melhorio Agrícolo, do Direçõo
Regionol de Agriculturo e DesenvolvÍmento Rurol, no quolidode de membros efelivos, o fim de, em
conformÍdode com o disposlo no lei, nomeodqmente nos ortigos l4o e l5o do portorio n. 125-Al2019, de 30

de obril, proceder ò eloboroçõo do oviso de oberturo do procedimento concursol, outorizodo de ocordo
com o Mopo Regionol Consolidodo de Recrutomenlos, oprovodo pelo Vice-Presidêncio do Governo
Regionol e dos Assunlos PorlomenÌores, em 27 de oulubro de 2020, poro o Secretorio Regionol de AgrÍculturo

e Desenvolvimenlo Rurol e definir os porômelros de ovolioçõo e respetivo ponderoçõo, grelho clossifícolivo
e voloroçôo de codo método de seleçõo o utilizor no presenÌe procedimenio concursol -----------
-----De ocordo com o Despocho no GS-I28/SRA/2020, dotodo de 2 de dezembro, de Suo Excelêncio o

Secretório Regionol de Agriculturq e Desenvolvimenio Rurol, serõo oplicodos os seguintes mélodos de
seleçõo:---

t/8

Av. Arriaga no 2l A - Edificio Golden care 5" Andar | 9000-060 Funchal I T. +351 291 145400 F. +351 2gl 220605
www.madeira.qov.pt gabinete.sra@madeira.gov.pt I NIF600086615



s. R

REGÉO ATITÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

o) Aos Condidotos sem vínculo de emprego público o AdministroçÕo Público - método de seleçõo

obrigolório o provo de conhecimenÌos e como método de seleÇõo focultotivo o enÌrevisto profissionol de

seleçõo;---

b) Aos Condidotos que esÌejom o cumprir ou o executor o oiribuiçÕo, competêncio ou olividode

corocterizodoros do posto de ìrobolho em couso, coso nõo exerçom o opçÕo pelos métodos ocimo referidos

- método de seleçõo ovolioçÕo curriculor e como méÌodo de seleçÕo foculloïivo o entrevisÌo profissionol de

\

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

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

corocterizoçõo do posto de trobolho o ocupor, incluindo o odequodo conhecimenÌo do línguo portugueso.

A provo de conhecimenÌos seró de formo escrito revestindo noiurezo leórico, consiÌtuído por quesïões de

escolho múltiplo, de reolizoçÕo ìndividuol e efetuodo em suporÌe de popel, com possibilidode de consulto

de legisloçÕo nõo onotodo, com o duroçõo de I horo, nõo sendo permiÌido o utilizoçõo de equipomenÌos

informóticos e incide sobre temóÌicos que de seguido se indicom. ocomponhodos do legisloçÕo

recomendodo:-------

7212020, de I ó de novembro;--

-----Orgonizoçõo e Íuncionomento do Xlll Governo Regionol do Modeiro - Decrelo Regulomentor Regionol

n." 8-A/201 9lM, de I9 de novembro, retificodo pelo decloro de Retificoçõo n" 59/2019, de 5 de dezembro;-

-----Orgônico do Secrelorio Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenlo Rurol - DecreÌo Regulomentor

Regiortul rf 11 /2020/M, ,Je 21 de jorreiro

-----Orgônlco do Direçõo Regionol de Agriculturo e Desenvolvimenlo Rurol - Decreto Regulomentor

Regionol n: 37 /2O20/M, de 3 de junho, olÌerodo pelo Decreto Regulomentor Regionol n." 39 /2O20/M' de 17

de

-----Eslruturo nucleor do Direçõo Reglonol de Agriculluro e Desenvolvimenlo Rurol - Portqrio n." 395/2020'

de 4 de ogosto;---

-----Eslolulo Pol'úico-Adminlslrolivo do Regiõo Aulónomo do Modeiro - Lein.o l3/91, de 5 de junho olterodo

pelos Leis n.'s ì 30/99, de 2l de ogosÌo e 12/2000' de 2l de junh

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

otuol;-----

-----sislemo integrodo de geslõo e ovolioçõo do desempenho no odminislroçõo regionoloulónomo do

Modeiro - DecreÌo Legislotivo RegÌonol n".27/2009/M, de 21 de ogosto, olterodo pelo Decrelo Legislotivo

Regionol no.12/2015/M, de 2ì de dezembro;-------

-----Código do Procedimento Administrolivo - DecreÌo-Lei no. 4l2)l5 de 7 de joneiro, ollerodo pelo Lei no

-----códlgo do Trobolho - Lei no. 7 l2oo9, de l2 de fevereiro, no suo redoçÕo otuol

-----Regime do Volorizoçõo ProÍissionol dos Trobolhodores com Vínculo de Emprego Público - Lei n"

25/2017, de 30 de moio;---
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-----Orçomenlo do Eslodo em vlgor ò dolo do reollzoçõo dq Provo de Conhecimenlos;---

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

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

-------Princípios e noÍmos o que deve obedecer o orgonlzoçõo do odministroçõo diretq e lndirelo do Regiõo

Aulónomo do Modeiro - Decreto Legislolivo Regionol n." 17/2007/M, de l2 de novembro, retificodo pelo

Decloroçõo de Retificoçõo no ì /2008, de 4 de joneiro e olÌerodo pelos Decretos Legislolivos Regionois n.os

24/2012/M, de 30 de ogoslo, 2/2013/M , de 2 de joneiro e 42-A/201ólM, de 30 de dezembro;-------

-----Regros de execuçdo, no Regiõo Autónomo do Modeiro (RAM), do regulomenloçõo do Uniõo Europeio

(UE) relolivo oo modo de produçõo biológico, oos regimes de quolidode dos produlos ogrícolos e géneros

olimenlícios e às condições de ulilizoçõo do símbolo gróÍico dos produlos de quolidode especíÍicos dos

reglões ullroperlféricos - Portorio n." 49412019, de l4 de ogosto (JORAM, I Série, N.o l3t, l4 de ogosto 2Ot9);-

-----Princíplos orientodores do prólico do Proleçõo Inlegrodo e do implementoçõo do Produçõo lnlegrodo

de culturos ogrícolos e de espécies pecuórios no Regiõo Autónomo do Modeiro - Portorio n." 124/2020, de

l3 de obril (JORAM, I Série, N.o óó, l3 de obrit 2O2O):-----

-----[islos de indicodores, relollvos oos Requisilos Legois de Geslcio e òs Boos Condições Agrícolos e
Ambienlois dos lenqs, oplicóvels no RAM, o portir de I de jonelro de 2020, oos beneÍlclórios que recebem
pogomenlos direlos oo obrigo de regulomenioçiio do Uniõo Europeio - Portorio n." 750/2020, de 18 de
novembro (JORAM, lSérie, N.o 218, l8 de novembro2O2O)

-----No Provo de Conhecimentos, com umo ponderoçõo finol de 7O%, será odoplodo o escolo de O o 20

volores, considerondo-se o voloroçõo oté òs centésimos.

-----------A Avolioçõo Cunlculor (AC) viso onolisor o quolificoçõo dos condidolos, ponderondo os elemenlos

de moior relevôncio poro o posto de trobolho o ocupor, nomeodomente, os hobilitoções ocodémicos ou

nível de quolificoçõo certificodo pelos entidodes competenles, formoçõo profissionol, experiêncio
profissionol e ovolioçõo de desempenho.-------
---------No Avolloçõo Curiculor (AC), com umo ponderoçõo finql de 7O%, serâ odotodo o escolo de O o 20

volores, com vqloroçõo oté òs cenlésimos, sendo o clossificoçõo obtido otrovés do médio orilméÍico
ponderodo dos clossificoções dos elemenlos q ovolÍor. Assim, o júrigroduoró os condidotos que estejom o

cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou otividode corocterizodorqs do posto de lrobolho em

couso, tendo em conlo os seguintes fotores:----

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

B 4W

-----o) Doutoromento ------- -------20 volores

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

-----c) Lícencioturo -_-----lg volores
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-----Formoçõo ProÍissionol (FP) - openos seró lido em conto o relocionodo com o lugor o prover, nos últimos

cinco onos, devidomenÌe cerlificodo ou comprovodo, sendo considerodo nos seguinÌes termos:

-------Superior o 400 horos ----- -------2O volores

B & ilrÇ
é,h

-----Enlre 30ì o 400 horos

-------Enire 201 o 300 horos

-----Entre l0l o 200 horos

ìB volores

ló volores

I4 volores

I0 volores

----------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 enÌendido pelo júri como conespondente o 7 horos. --

-----Os condidotos sõo ponÌuodos oté oo limile móximo de 20 volores'-------------

----------A Experiêncio Proiissionol (EP) - pretende-se determinor o quolificoçÕo dos condidoÌos poro o posto

de Ìrobolho em couso, ou sejo, o grou de odequoçõo enÌre os funções/oÌividodes jo exercidos e o otividode

corocterizodoro do posto de trobolho o ocupor. Assim, o odequoçõo funcionol dos condidoÌos e o suo

quolificoçÕo, dependem do moior ou menor contocto orgônico-funcionol com os referidos óreos.-------

-----Desle modo, o júri Ìero em conto o experiêncio no óreo do Direçõo de Serviços de DesenvolvimenÌo

Agronómico do seguinte formo:-----

-----Mois de I0 onos --20 volores

--------Entre5e lflOnos --l0volores
-------Menos de 5 onos

-----Sem experiêncio

----------A Avolioçõo do Desempenho (AD) - o voloroçÕo deste fotor resultorÓ do conversõo do ovolioçÕo

oÌribuído oo obrigo do SIADAP, relotivo oo Último período.---

----------A expressõo quonÌilotivo do escolo do SIADAP, orredondodo oté umo coso decimol tem o seguinle

expressõo no escolo de 0 o 20 volores:-

----------5,0 -20 vqlores

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

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

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

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

-----De 2,5 o2,9

-----De 2,0 o2,4

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

---------Nos termos do olíneo c) do no 2 do orÌigo 8o do Portorio n" 125-A/20ì9, 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 imputóveÌs, nÕo possuom ovolioçÕo de desempenho relotivo oo período considerodo
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-----Aos condidotos que esÌejom o cumprir ou o executor o olribuìçõo, competêncio ou otividode
corocterizodoros do posto de trobolho em couso, seró oplicodo o seguinte fórmulo de cólculo:-

----------AC = (Htxl0%) + (Epx4O%) + (Fpxl0%) +

---------O jÚri procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Avolloçõo Cuniculor (AC), conforme Anexo l,

o quol foz porte integronte desto olo.--
---------No Enlrevlslo ProÍissionol de Seleçõo (EPS), como método de seleçõo foculiolivo ou complemenlor.

com umo ponderoçõo finol de 3O%, e com o duroçõo de 30 minutos, vÍso ovolior o experiêncio profissionol e

ospetos comportomentois, nomeodomenle os relocÍonodos com o copocidode de comunicoçõo e de
relocionomento interpessool.------

-----Serõo fotores o ovolior no Entrevisto Profissionol de Seleçõo os seguintes:---------------

-----Copocidode de Expressõo e Comunicoçõo (CEC);---------
-----lnteresse e MolÍvoçõo (lM);---

-------Experiêncio Profissionol ( EP) ;------
-----ResponsobÍlidode ( RESP)

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

SuÍiclente, Reduzido e lnsuÍicienle. oos quois conespondem, respetivomente, os clossiÍicoções de 20, I6, 12,

----------O resultodo finol do Enlrevislo ProÍlssionolde Seleçõo é obtido otrovés do médio oritmético 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 porte inlegronte desto oto.-

-----Assim, o clossificoçõo finoldo EPS, resultoró do seguinte fórmulo:---
----------EPS = CEC + lM + EP + RESP | 4.----------

-----MoÍs deliberou o júri, por unonimidode. que o Ordenoçcio Finol (OF) dos condidotos que completem

o procedÍmenlo resultoró do médio oritmélicq ponderodo dos clossÍficoções quonlilolivos dos mélodos de

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

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

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

-------ot =(PCx7O%) + (EPSx3o%)

-----Condidotos que estejom o cumprir ou o execulor o otribuiçõo. competêncio ou olividode
coroclerizodoros do posto de trobolho em couso, coso nôo exerçom o opçõo pelos métodos ocimo
referidos.--

----------OF = (ACx70%) + (E

8 e 4 volores

F = OrdenoÇõo Fínol.---

----------PC = Provo de Conhecímenlos.---
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----------AC = AvolioçÕo Cuniculor.--

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

--------Nos termos dos nos 9 e l0 do orÌigo 9' do Portorio n' 125-A/2019, de 30 de obril, codo um dos métodos

de seleçõo. bem como codo umo dos foses que comportem, é eliminotório pelo ordem enunciodo no lei,

quonto oos obrigotorios, e pelo ordem constonte no publicoçõo, quonto oos focullolivos, sendo excluído

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

foses, noo lhe sendo oplicodo o método ou fose seguintes.--

-----Mois deliberou o júri que em coso de iguoldode de voloroçõo entre os condidotos, os critérios de

preferêncio o odotor serõo os previstos no ortigo 27" do PorÌorio n" 125-A/2019, de 30 de qbril, conjugodo

com o no I do ortigo óó'do LTFP

-----Mois deliberou o júri por unonimidode, que se encontrom reunidos lodos os condições formois porq o

consequente publiciloçõo do oviso de oberturo do procedimento, de ocordo com o legolmente previsto.-

------Nos termos do no ó do ortigo I lo do Portorio no 125-A12O19, de 30 de obril, o presenÌe olo é publicitodo

no sítio oficiol do SRA em

hltps://www.modeiro.gov.pl/sro/GovernoRegÌonol/OGoverno/Secrelorios/StrucÌure/Equipo/Publicocoes.---

----------E nodo mois hqvendo o lrotor, o Presidenle do júri deu por encerrodo o reuniõo do quol se lovrou q

presenÍe oto que lido em voz ollo, foi ochodo conforme e rolificodo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por todos os elementos presentes oboixo identificodos.

o

(Rui Nunes)

vog

(Miguel os ues)

(Luís Miguel Fernondes Dontos)
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ANExo rÀ lta ro r

GRETHA DA AVAUAçÃo lNDtvtDUAr DA eveuaçÃo cuRRtcurAR (Ac)

w

NOME DO CANDIDATO

avlrrlçÃo cuRRlcurAR REAUZADA EM: _/_/_

Hobililoçõo Acodémico (HA):

o Doutoromento

MesÌrodo

a Licencioluro

Formoçõo ProÍisslonol (FP):

. Superior o 400 horqs

a Entre 301 o 400 horos

. Entre 201 o 300 horos

a Entre l0l o 200 horos

Alé 100 horos

Experiêncio ProÍlssionol (EP):

. Mois de l0 onos-

Entre 5 e l0

a

Sem experiênc
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Avoliqçõo do Desempenho (AD):

. 5,0

r De 4,5 o 4,9

. De 4,0 o 4,4

a De 3.5 o 3,9

a De 3,0 o 3,4

o De 2,5 o 2,9

a De 2,0 o2,4

a De 1,0 o 1,9

Condidotos que, por rozões que nÕo lhe sejom imputóveis, nõo possuom ovolioçõoa

de desempenho relotivo oo periodo considerodo

Clossificoçõo finol dq AC:

ag = (HAxl0%l + (EPx4O%) + (FPx10%) + volores
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ANExo tt À etl run t

FtcHA TNDtvtDUAL DA ENTREvISTA pRoFtsstonAl oe seucçÃo

X
CONTRATO DE TRABALHO EM
puruÇÕes púeLrcas pon
TEMPO INDETERMINADO

NO LUGARES 2 (dois)

nearuraçÕes
LlTERARIAS

Licenciatura em Engenharia Agronómica: ârea 621 da CNAEF - Produção agrícola e animal - área de formação:
Fruticultura e Proteção integrada

runçÕes
Funções de complexidade funcional do grau 3, com o conteúdo funcional descrito no Anexo à LTFP,
desenvolvendo atividades no âmbito das competências da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico,
a que se referem as alíneas D, j) e m) a q) do no 2 do artigo 6.0 da Portaria n.o 395/2020, de 4 de agosto

LOCAL DE
TRABALHO Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico

NOTJlE ENTREVISTA REALIZADA EM __J_t_
às : horas

oelraennçÃo

FACTORES EM
nenecnçÃo o rúnr Níve! Valoração

Gapacidade de
Expressão e

Gomunicação

lnteresse e
Motivação

Experiência
Profissional

Responsabilidade

GlassiÍìcação quantitativa

Cotação: Nível Elevado - 20 valores; Nível Bom - 16 valores; Nível Suficiente - 12 valores; Nível Reduzido - I valores; Nível
lnsuficiente - 4 valores

Resumo dos temas abordados:

Fundamentação:

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

Capacidade de Expressão e Comunicação:

lnteresse/Moüvação:

Expcriência profissional:

Responsabilidade:

2


