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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ATA NÚMERO I

tDENTTFTCAçÃO OO PROCEDTMENTO CONCURSAT

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES

PÚBLICAS PoR TEMPO INDETERMINADo

PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CATEGoRIA E CARREIRA DE TÉcNICo SUPERIoR coM
LICENCIATURA EM BIOQUíIvIICR PRTVISTO NO SISTEMA CENTRALIZADo DE crsrÃo DE RECURSos

HUMANOS DA SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULÏURA E DESENVOLVIMENTO RURAL A AFETAR AO MAPA

DE PESSOAL ON OINEçÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DESPACHO DE 27 DE OUÏUBRO DE 2020, DE SUA TXCTIÊNCIn O VICE-PRESIDENTE Do GoVERNo

REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO DE2O2O DE SUA TXCEIÊNCIR o secRrrÁn|o REGIONAL DE AGRICULTURA

E DESENVOLVIMENTO RURAL

-----Aos sete dios do mês de dezembro de dois mil e vinle, pelos dez horos e lrinto minulos, nos instoloções
do Direçôo Regionolde Agriculturo e Desenvolvimenlo Rurol, silos ò Avenido Aniogo, n" 2l-A, Edíficio Golden
Gole, Funchol, reuniu o jÚri nomeodo poro o concurso supro referencÍodo, constiiuído pelo Dro. Dolilo Morio
Bettencourt Coldeiro Seno de Corvolho, Diretoro de Serviços dos Loborotórios Agrícolos e Agroolimenlores,

do Direçõo Regionol de Agriculluro e DesenvolvimenÌo Rurql, no quolidode de presidente, pelo Dro.

Morgorido Morio Abronles Tovqres Neves dq Costo e pelo Dro. Rito Morio Gouveio de Abreu Temtem,
Técnicqs Superiores integrodos no sistemq centrolizodo de gestõo de recursos humonos do Secretorio
Regionol de Agriculturo e Desenvolvimenlo Rurol, ofetos oo mopo de pessool do Direçõo Regionol de
Agriculluro e DesenvolvÍmento Rurol, no quolidode de membros efetivos, o fim de, em conformidode com o
disposto no lei, nomeodomente nos ortigos l4o e l5o do Portoriq n 125-A/2019, de 30 de obril, proceder ò
eloboroçõo do oviso de oberturo do procedimenÍo concursol, outorizodo de ocordo com o Mopo Regionol
Consolidodo de Recruiomentos, oprovodo pelo Vice-Presidêncio do Governo Regionol e dos Assunlos

Porlomenlqres, em 27 de outubro de2020, poro o Secrelorio Regionol de Agriculturo e Desenvolvimento Rurql

e definir os porômetros de ovolioçõo e respeÌivo ponderoçõo. grelho clossificotivo e voloroçõo de codo
método de seleçõo o utilizqr no presenle procedimento concursol

---------De ocordo com o Despocho n. GS-]30/SRA/2020, dotodo de 2 de dezembro, de Suo Excelênciq o

Secreiório Regionol de Agriculturo e DesenvolvimenÌo Rurol, serõo oplicodos os seguintes méiodos de
seleçõo:---
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o) Aos CondidoÌos sem vínculo de emprego público o AdminisÌroçÕo PÚblico - método de seleçõo

obrigoïorio o provo de conhecimentos e como método de seleçÕo focultotivo o entrevislo profissionol de

b) Aos Condidotos que estejom o cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou otividode

corocïerizodoros do posto de trobolho em couso, coso nõo exerçom o opçõo pelos métodos ocimo referidos

- mélodo de seleçõo ovolioçõo curriculor e como mélodo de seleçÕo focullotivo o enÌrevislo profissionol de

de 4 de ogoslo;----

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

e o copocidode poro oplicor os mesmos o siluoções concretos no exercício dos funções correspondenles ò

corocterizoçõo do posto de Ìrobolho o ocupor, incluindo o odequodo conhecimenïo do línguo porÌugueso.

A provo de conhecimentos seró de formo escriio revestindo noturezo Ìeórico, consÌiÌuído por questões de

escolho múltiplo, de reolizoçõo individuole efeïuodo em suporte de popel, com possibilidode de consulto

de legisloçõo nÕo onolodo, com o duroçÕo de ì horo, nõo sendo permitido o utilizoçõo de equipomenlos

informóticos e incide sobre ÌemóÌicos que de seguido se indicom, ocomponhodos do legisloçõo

recomendodo

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

n.' 8-A/2O19lM, de l9 de novembro, retificodo pelo decloro de RetificoçÕo n' 59/2019, de 5 de dezembro;-

-----Orgônico do Secrelorlo Regionol de Agriculluro e Desenvolvlmento Rurol - DecreÌo RegulomenÌor

Regionol n" 1l /2O20/M, de 2l de joneiro;-

-----Orgônico do Direçcio Regionol de Agriculluro e Desenvolvimenlo Rurol - Decrelo Regulomentor

Regionol n3 37 /202O/M, de 3 de junho, olterodo pelo Decreto RegulomenÌor Regionol n3 39/2020/M' de 17

de julho;-----

----------Fctrrilrrrrr nrrclaor r{a Dlrecõo Reoiono! de Aorie ulturo e Desenvolvimenlo Rurol - Portorio n." 395/2020,

-----Estotuto Pol'rtico-Administrolivo do Regiõo Auiónomo do Modeiro - Lei n.o l3/9,| , de 5 de junho olterodo

pelos Leis n.os 130/99, de 21 de ogosto e 12/2OOO' de 2l de junho

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

-----Sistemo inlegrodo de geslõo e ovolioçõo do desempenho no odminislroçõo regionol outónomo do

Modeiro - Decrelo Legislotivo Regionol n'.27/2009/M, de 21 de ogosio, olterodo pelo Decrelo Legislotivo

Regionol no.12/2015/M, de 21 de dezembro;------
*----Código do Procedimenlo Adminislrotivo - Decreto-Lei no. 4/2015 de 7 de joneiro, olterodo pelo Lei no

72/2020, de ló de novembro;-

-----Código do Trobolho - Lei no. 7 l2OO9, de I 2 de fevereiro, no suo redoçõo oluol;-----

------Regime do Volorizoçõo ProÍlsslonol dos Trobolhodores com Vínculo de Emprego Público - Lei no

2512017, de 30 de moio;-:-
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-----Orçomento do Estodo em vigor ò dolo do reollzoçcio do Provo de ConhecimenÍos;----

-Orçomenio do Regicio Autónomo do Modelro em vigor ò doto do reolizoçõo do Provo de
Conh

-------Execuçcio Otçomenlo do Regiõo Aulónomo do Modeiro em vigor ò doto do reolizoçõo do Provo de
Con

------Princípios e noÍmos o que deve obedecer o orgonizoçõo do odministroçõo direlo e lndirelq do Regiõo

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

Decloroçõo de Retificoçõo no I /2008, de 4 de joneiro e ollerodo pelos Decreios Legislotivos Regionois n.os

24/2012/M, de 30 de ogosto, 2/2013/M, de 2 de joneiro e 42-A/2OlólM, de 30 de dezembro;-------
-------Acreditoçõo e ovolioçõo do conformidode de produlos e serviços - Regulomento (CE) n." 765/2O08,

do Porlomento Europeu e do Conselho, de 9 Julho de 2008 e Decreto-Lei n.' 23/2Ol l. de I I de fevereiro;---

-----Comissõo Técnico de Avolioçcio do ConÍormidode dos Produlos Agrícolos e dos Géneros Alimenlícios

do Reglõo Aulónomo do Modeiro (CTAC-RAM) - Portorio n.'288/2018, de 24 de ogosto (JORAM, tSérie, N..

136,24 de ogoslo 2O2Oli-----

---------No Provo de Conheclmenlos, com umo ponderoçõo finol de 707o, sero odoptodo o escolo de 0 o 20

volores, consíderondo-se o voloroçõo oté òs cenlésimos.

-----------A Avolioçõo Currlculor (AC) viso onolisor o quolificoçõo dos condidotos, ponderondo os elementos

de moior relevôncio pqro o posto de lrobolho o ocupor, nomeodomente, os hobilitoções ocodémicos ou

nível de quolificoçõo certificodo pelos entidodes competenles, formoçõo profissionol, experiêncio

profissionol e ovolioçõo de desempenho.------

-----No Avolioçcio Curriculor (AC), com umo ponderoçõo finol de 70%, serô odotodo o escolo de 0 o 20

volores, com voloroçõo oté òs centésimos. sendo o clossificoçõo obtido otrovés do médio oriimético
ponderodo dos clossificoções dos elementos o ovolior. Assim, o júri groduoró os condidolos que eslejom o

cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou otividode corocterizodoros do poslo de trobolho em

couso, tendo em conto os seguintes folores:------

-----Hobilitoçcio Literórlo (Ht) - A pontuoçõo seró expressq numo escqlo de O o 20 volores e o regro o
observor no respetivo voloroçõo é o seguinte: --------------

-----o) Doutoromenlo -------- ------20 volores

----------b) MesÍrodo -_________19 volores

-----c) Licencioturo -------l g volores

-----tormoçõo ProÍissionol (FP) - openos seró lido em conto q relocionodo com o lugor o prover, nos úliímos

cinco onos, devidomente certificodo ou comprovodo, sendo considerodo nos seguinies termos:

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

-----Entre 301 o 400 horos

-----Enlre 20ì o 300 horos

-----Entre l0l o 200 horos
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----------Até 100 horos ------10 volores

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

enÌendido pelo júri como correspondenle o 7 horos

----------A folto de indicoçõo do duroçõo dos cursos é enÌendido pelo jÚri como corïespondenle o Z horos. -
------Os condidolos sõo pontuodos oté oo limite móximo de 20 volores

----------A Experiêncio ProÍissionol (EP) - pretende-se delerminor o quolificoçõo dos condidolos poro o posto

de Ìrobolho em cqúso, oú sejo, ó grou de odequoçõo enÍre os funções/otividodes jó exercidos e o otividode

corocterizodoro do posto de trobolho o ocupor. Assim, o odequoçÕo funcionol dos condidotos e o suo

quolificoÇÕo, dependem do moior ou menor conÌocÌo orgônico-funcionol com os referidos óreos.--------

-----Deste modo, o júri tero em conlo o experiêncio no óreo do DireçÕo de Serviços dos LoboroÌórios

Agrícolos e Agroolimenlores do seguinte formo:----

-----Mois de ì0 onos --20 volores

-----Entre5e ì0onos

------Menos de 5 onos

-----Sem experiêncio

----------A Avolioçõo do Desempenho (AD) - o voloroçÕo desie fotor resultoró do conversõo do ovolioçÕo

oÌribuído oo obrigo do SIADAP, reloïivo oo último período.---

----------A expressõo quonÌiÌotivo do escolo do SIADAP, orredondodo oté umo coso decimol Ìem o seguinle

expressõo no escolo de 0 o 20 volores

--10 volores

volores

v utvt ç)

l-\a?ÃnQO

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

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

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

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

-----Nos lermos do olíneo c) do no 2 do ortigo 8o do Portorio no 125-A/2019, de 30 de obril, o jÚri considerou

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

lhe sejom imputóveis, nÕo possuom ovolioçÕo de desempenho relolivo oo período considerodo

-----Aos condidotos que estejom o cumprir ou o executor o otribuiçõo, competêncio ou otividode

coroclerizodoros do poslo de trobolho em couso, seró oplicodo o seguinte fórmulo de cólculo:-

----------AC = (Htxl0%) + (EPx40%) + (FPxl0%) + (ADx40%).

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

o quol toz porte integronte desÌo oto.--

4/8

Av.Arriagan'2lA,EdifìcioGoldenGate5"Andar | 9000-0ó0Funchal lT.+l5l2Sl 145400 F.+351291 220ó05

rvrvw.nradeira.gov.pt gabinete.sraírìmadeira.gov.pt I NIF 600086615

I4 volores

l2 volores

l0 volores

volores

volores

Ëà



s. R

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

---------No Enlrevislo ProÍisslonolde Seleçõo (EPS), como método de seleçõo focultoÌivo ou complementor,

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

ospetos comportomenlqìs, nomeodomente os relocionodos com o copocidode de comunicoçÕo e de

relocionomento interpessool.-------

-----Serõo folores o ovolior no Entrevislo Profissionol de Seleçõo os seguintes:---------------

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

w ,{^

-----lnteresse e Motivoçõo (lM) ;--
-------Experiêncio Profissionol (EP);------

-----Responsobilidode ( RESP)

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

SuÍiciente, Reduzido e InsuÍicienle, oos quois correspondem, respetivomente, qs clossiÍicoções de 20, 16, 12,

8 e 4 volores

----------O resullodo finol do Enlrevlslo ProÍissionol de Seleçõo é obtido olrovés do médio oritmélico simples

dos clossificoções dos porômetros o ovolior.--------------

----------O jÚri procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Enlrevisto ProÍlssionol de Seleçõo (EPS),

conforme Anexo ll, o quol foz porte integronte deslo oÌo.--

-----Assim, o clossificoçõo finoldo EPS, resulloró do seguinte fórm
__________Eps = cEC + tM+ Ep + pg5p | 4.__________-_

-----Mois deliberou o júri, por unqnimidode, gue o Ordenoçõo Finol(OF) dos condidotos que completem

o procedimenÌo resultoró do médìo oritmético ponderodo dos clossificoções quontitotivos dos métodos de

seleçõo oplicóveis em codo coso, que seró expresso no escolo de O 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

----------OF = (PCx7O%) + (EpSx30%)

------Condidolos que estejom o cumprir ou o executor o ofribuiçõo, competêncio ou otividode

corqclerizodoros do posto de lrobolho em couso, coso nõo exerçom o opçõo pelos mélodos ocimo

referidos.--

----------OF = (ACx7O%) + (EpSx3O%)

------Em que:---------

-----OF = Ordenoçõo Finol.----

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

----------AC = AvolioçÕo Cuniculor.--

----------EPS = Entrevislo Profissionol de Seleçõo.

------Nos lermos dos nos 9 e l0 do ortigo 9o 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 obrigotórios, e pelo ordem constonÌe no publicoçõo, quonlo oos focullotivos, sendo excluído
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do procedimenlo o condidoio que Ìenho obtido umo voloroçõo inferior o 9,5 vqlores num dos métodos ou

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

-----Moìs deliberou o júri que em coso de iguoldode de voloroçÕo enlre os condidolos, os crilérios de

preferêncio o odotor serõo os previstos no ortigo 27" do Portorio n' 125-A12019, de 30 de obril. conjugodo

com o no 'l do ortigo óóo do LTFP.---

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

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

-----Nos lermos do no ó do orÌigo I lo do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, o presente oto é publicilodo

no sítio oficiol do SRA em

https://www.modeiro.gov.pt/sro/GovernoRegionol/OGoverno/Secretorios/Struclure/Equipo/Publicocoes.---

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

presente olo que lido em voz olto, foi ochodo conforme e roÌificqdo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por todos os elemenÌos presenles oboixo identifìcodos.

O Presidenle

U

gU" âo*-l/*
(Dolilo Morio Bellencourt Coldeiro Seno de Corvolho)

Os vogois

(Morgorido Morio Abrontes Tovores Neves do Costo)

G--r-fer",.l
(Rito Morio Gouveio de Abreu ïemlem)
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ANEXO lÀ ntA Ho t

GRETHA DA AVALTAçÃO rr.rOlVtOUAr DA AVAUAçÃO CURRTCUTAR (AC)

Ë

NOME DO CANDIDATO

AVAT|AçÃO CURRTCUTAR REAUZADA EM: _/_/_

Hobilitoçõo Acodémico (HA)

. Doutoromento

a Mestrodo

a Licencioluro

Formoçõo Profissionol (FP):

. Superior o 400 horos

a Entre 301 o 400 horos

a Entre 201 o 300 horos

a Enire l0ì o 200 horos

Até 100 horos

Experlênclo ProÍissionol (EP):

. Mois de l0 onos-

Enlre5el0on

a

Sem experiênc
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Avolioçcio do Desempenho (AD):

o 5,0

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

a De 1,0 o 1,9

a Condidotos que, por rozões que nõo lhe sejom impuÍóveis, nõo possuom ovolioçõo

de desempenho relolivo oo período considerodo

Clossificoçõo fìnol do AC:

AC = (HAxl 0%) + (EPxAO%) + (FPxl 0%) + (ADx40%)-

t

a

a

a

_ volores
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ANEXO II A ATA N9 1

FtcHA TNDMDUAL DA ENTREVISTA pRoFtsstoNAl oe seucçÃo

X
CONTRATO DE TRABALHO EM
rurçÕes púsLrcas pon
TEMPO INDETERMINADO

NO LUGARES 1 (um)

HABTLTTAçÕES
LITERARIAS Licenciatura em Bioquímica: ilea 42'l da CNAEF - Biologia e Bioquímica - área de formação: Bioquímica

FUNçÕES

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 dos Laboratórios Agrícolas e
Agroalimentares, a que se referem as alíneas a), c), k), l) e p) do no 2 do artigo 5.o da Portaria n.o 395/2020, de 4
de agosto

LOCAL DE
TRABALHO Direção de Serviços dos Laboratórios Agrícolas e Agroalimentares

ÍrlOttrlE ENTRE\4STA REALIZADA EiI
às_:_horas

DELIBERAçÃO

FACTORES EM
APRECnçÃO O JURI Nível Valoração

Gapacidade de
Expressão e

Comunicação

lnteresse e
Motivação

Experiência
Profissional

Responsabílidade

Classíficação quantitativa

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

Resumo dos temas abordados:

Fundamentação:

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



Capacidade de Expressão e Comunicação:

lnteresse/Motivação:

Experiência profisslonal

Responsabilidade;

2


