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GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ATA NÚMERO I

-----Aos quotro dios do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelos doze horos, nos instoloções do
Auloridode de Gestõo do Progromo de Desenvolvimenio Rurol poro o Regiõo Autónomo do Modeiro
PRODERAM 2020, siiqs ò Ruo do Aljube 49, Funchol, reuniu o júri nomeodo poro o concurso suprq
referenciodo, conslituído pelo Engo Morco António de Souso Gonçolves, Técnico Superior, Gesior do
Autoridode de Gestôo do PRODERAM 2020, no quolidode de presidente. pelo Dr. Morco Alexondre
Coldeiro do Costo e Df Zélio Liduino CoÍres Bonelo, Técnicos Superiores, Gestores Adjuntos do Autorìdode
de Gestôo do PRODERAM 2020, no quolidode de membros efetivos, o fim de, em conformidode com o
disposlo no lei, nomeodomente nos ortigos l4o e l5o do Portorio n 125-A/2019, de 30 de obril, proceder ò
eloboroçõo do oviso de oberturo do procedimenlo concursol, oulorizodo de ocordo com o Mopo
Regionol Consolidodo de Recrulomentos, oprovodo pelo Vice-Presidêncio do Governo Regionol e dos

Assuntos Porlomeniores, em 27 de oulubro de 2020, poro o Secrelorio RegÍonol de Agriculturo e
Desenvolvimenlo Rurol e definir os porômetros de ovolioçõo e respelÍvo ponderoçõo, grelho clossificoÍívo e
voloroçôo de codo mélodo de seleçÕo o utilizor no presente procedimento concursol

-----De ocordo com o Despocho n" GS-I24/SRA/2020, dotodo de 2 de dezembro, de Suo Excelêncio o
Secretório Regionol de Agriculturo e Desenvolvimenlo Rurol, serõo oplicodos os métodos de seleçõo
ovolioçõo cuniculor e enirevisto de ovolioçõo de competênciqs. nos termos no S do ortigo Só. do LTFp.----

-------A Avolioçõo Curlculor (AC) viso onolisor o quolificoçõo dos condidotos, ponderondo os elementos
de moior relevôncio poro o posto de irobolho q ocupor, nomeodomente, os hobilitoções ocodémicos ou
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TDENTTFTCAçÃO OO PROCEDTMENTO CONCURSAT

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHo EM FUNÇÕES

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO INCERTo

PARA OCUPAÇÃO DE UM POSÏO DE ÏRABALHO NA cATEGoRIA E CARREIRA DE TÉcNICo SUPERIoR, CoM
LICENCIATURA EM ECONOMIA, PREVISTO NO MAPA DE PESSOAL DA AUTORIDADE DE GESTÃO DO

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA A REGIÃO AUTONoMA DA MADEIRA - PRoDERAM 2O2O

DESPACHO DE27 DE OUTUBRO DE2O2O DE SUA EXCELÊNCIA O VICE-PREsIDENTE Do GoVERNo REGIoNAL

E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO DE2O2O DO SECRETÁRIO REGIoNAL DE AGRICULTURA E DESENVoLVIMENTo

RURAL
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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

nível de quolificoçõo cerlificodo pelos entidodes compelentes, formoçÕo profissìonol, experìêncio

profissionol e ovolioçõo de desempenho'------

-----Assim no Avolioçõo Curriculor (AC), com umo ponderoçõo finol de 3O%, o jÚri groduoró os

condidoÌos lendo em conto os seguinÏes foctores

-----Hobililoçõo Acodémico (HA) - A ponluoçõo seró expresso numo escolo de 0 o 20 volores e o regro

o obseryor no respetivo voloroçõo é o seguinte:

-----o) Douloromcnìo volores

----------b) Mesïrodo --------19 volores

-----c) Licencioluro -18 volores

------Formoçõo ProÍissionol (FP) - openos seró Ìido em conto o relocionodo com o lugor o prover,

devidomenÌe certificodo ou comprovodo, sendo considerodo nos seguinÌes termos:

---:--lguol ou Superior o 20'ì horos --20 volores

-----Entre l5l o 2OO horos ----- ---18 volores

-----EnÌre l0l o I50 horos ----- --l ó volores

-----Entre 5l o 100 horos ----- ------14 volores

____------Até 50 horos --------ì0 volores

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

entendido pelo júri como correspondente o 7 horos

----------A tolto de tndtcoçoo do duroçÕo dos cursos é ertlertditlu prelu jÚri uurrru LÚrlÉsp':trdenle o 7 horos' -
-----Os condidotos sõo pontuodos oté oo limite móximo de 20 vo

----------A Experiêncio ProÍissionol(EP) - pretende-se determinor o quolìficoçÕo dos condidotos poro o posto

de Ìrobolho em couso, ou sejo, o grou de odequoçõo entre os funções/olividodes jó exercidos e o

otividode corocÌerizodoro do posto de trobqlho o ocupor. Assim, o odequoçÕo funcionol dos condidotos e

o suo quolificoçõo, dependem do moior ou menor contocÌo orgÔnico-funcionql com os referidos óreos.---

-----Deste modo, o júri tero em conÌo o experiêncio no óreo de economio, do seguinte formo

-----Mois de 5 onos -- 20 volores

-------Menos de 5 onos

-----Sem experiêncio

----------A Avolioçõo do Desempenho (AD) - o voloroçÕo deste foÌor resulloró do conversõo do ovolioçõo

otribuído oo obrigo do SIADAP, relotivo oo úlÌimo período.---

----------A expressÕo quontitotivo do escolo do SIADAP, orredondodo oté umo coso decÌmol tem o seguinte

expressõo no escolo de 0 o 20 volores:-

_____5,0 ------2O volores

l8 volores

ló volores

ì4 volores
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I5 volores

l0 volores

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

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

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

FD



g
\,

s. R.

nncrÃo autóxonna DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAzuA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ü

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

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

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

-----De 1.0 o 1,9

l2 volores

l0 volores

volores

volores

-----Nos termos do olíneo c) do no 2 do ortigo 8o do portorio n" l2S-A/2019, de 30 de obril, o júri

considerou prever o pontuoçõo de l0 volores no respelivo fórmulo poro o coso dos condidolos que, por
rozões que nõo lhe sejom imputóveis, nõo possuom ovolioçõo de desempenho relqtivo oo período

consíderodo

------Aos condidolos odmitidos detentores de reloçõo jurídico de emprego público, seró oplicodo o
seguinie fórmulo de cólculo:-
__________AC = HA + sEp + Fp + 3AD I 10._______

-----Aos condÍdotos odmiÍidos sem reloçõo jurídico de emprego público, seró oplicodo o seguÍnte
fórmulo de cólculo:-
__________AC = 4HA + SEp + Fp / 10.______

---------O jÚrí procedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Avolioçõo Curriculor (AC), conforme Anexo I,

o quol foz porte inlegronle deslo oto.-
---------No Enlrevisto de ovolioçcio de compelênclos (EAC), com umo ponderoçôo finol de ZO%, viso obter,
informoções sobre comportomenios profissionoìs direlomente relocionodos com os compelêncios
considerodos essenciois poro o exercício do funçõo:-

------Compelênclo I (Cl) - Serõo colocodos pergunlos pessoois que ovolÍom ospetos de personolidode.

O condidoÍo deve projetor umo imogem em sintonio com o reolidode e com oquilo que o entrevistodor
prelende.--

------Compelêncio 2 (C2) - Serõo colocodos perguntos sobre experiênciqs vividos que ovoliom o percurso

ocodémico e profissionol do condidoto e o formo como idenlifico elementos-chove nessos experiêncios.--

-----Compeiêncio 3 (C3) - Serõo colocodos perguntos sobre olividodes desenvolvidos que estimom o
dinomismo, crioÌividode, iniciotivo e desempenho do condidoio em olividodes profissionois ou volunlórios.-

-----Compelênclo 4 (C4) - Serõo colocodos pergunlos sobre motivoçõo e conhecÍmenlos que ovoliom o
motivoçõo do condidolo foce ò funçõo proposto e fornecem informoções sobre o coróter, inleresses e

copocidodes do condidolo.------
-----Compelêncio 5 (C5) - Serõo colocodos perguntos sobre outros questões que dõo o oportunidode
oo condidoto de questionor o enlrevisiodor ou de reforçor olgum ponto que nõo tenho sido obordodo no

decurso do enirevisto.--------------

----------A oplicoçõo deste método, teró o duroçõo de lrinto minulos, boseondo-se num guiõo de entrevislo

composto por um conjunto de questões diretomente relocionodos com o perfil de compelêncios definido,

ossociodo o umo grelho de ovolìoçõo individuol que troduz o presenço ou ousêncio dos comportomentos
em onólise, conforme onexo ll ò presente oto.------
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----------A Entrevisto de AvolioçÕo de Competêncios é volorodo segundo os níveis clossificolìvos de Elevodo,

Bom, SuÍiciente. Reduzido e lnsuÍlcienle, oos quois correspondem, respetivomente, os clossificocões de 20.

1 6, 12, 8 e 4 volores.--------------

----------A fómulo clossificoÌivo do enlrevisto de ovolioçÕo de competêncios (EAC) sero o seguinte:-

----------EAC = Cl + C2 + C3 + C4 + C5 / 5.-------

-----Mois deliberou o júri, por unonimidode, que o ordenoçôo Finol (OF) dos condidotos que completem

o procedimenÌo resulloró do médio oriimético ponderodo dos clossifìcoções quontitolivos dos métodos de

seleçõo oplicóveis em codo coso, que seró expresso no escolo de 0 o 20 volores, nos termos do no 2 do

ortigo 5o e no I do ortigo 9o, do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, otrovés do seguinÌe fórmulo:

_____oF = AC (30%) + EAC (70%)

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

-----OF = Ordenoçõo Finol.----

----------AC = Avolioçõo Cuniculor.--

----------EAC = Entrevislo de Avolioçõo de CompeÌêncios.---

-----Nos termos dos nos 9 e l0 do ortìgo 9o do Portorio no 125-A/2019, de 30 de obril, codo um dos

métodos de seleçÕo é eliminoÍório pelo ordem enunciodo no lei, sendo excluído do procedimento o

condidoto que tenho obtido umo voloroçõo inferior o 9,5 volores num dos mélodos, nõo lhe sendo

oplicodo o método seguinle.--

-----Mois deliberou o júri que em coso de iguoldode de voloroçoo entre os condidotos, os crllérlos de

preferêncio o odoïor serõo os previsÌos no ortigo 27" do Portorio n' 125-A/20\9. de 30 de obril, conjugodo

com o no I do ortigo óó" do LTFP

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

o consequente publicitoçõo do oviso de oberturo do procedimenlo, de ocordo com o legolmente

previsto.---

-----Nos termos do no ó do ortigo llo do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, o presente oto é

publicitodo no sítio oficiol do SRA em

no seporodor "Procedimentos Concursois".-----

I

nodo mois hovendo o trotor, o Presidenle do júri deu por encerrodo o reuniõo do quol se lqvrou

o presenie oÌo que lido em voz olÌo, foi ochodo conforme e rotificodo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por todos os elementos presentes oboixo identificodos

te

(Morco António Souso Gonçolves)
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Os vogois

(Morco Alexondre Coldeiro do Costo)

(Zélio Liduino Coires Borreto)
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GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ANEXO IÀ ATA NO I

cRELHA DA AVAr.rAçÃo rnotvrouAr DA avlrrlçÃo cuRRtcurAR (Ac)

I

NOME DO CANDIDATO

lvnuaçÃo cuRRtcurAR REAUZADA EM: _/_/_

Hobilitoçôo Acodémico (HA)

. DouÌoromenlo

r Mestrodo

Licencioturo

Formoçõo ProÍissionol (FP):

r lguol ou Superior o 201 horos

o Entre ì 5l o 200 horos

Entre ì01 o 150 horos

o Entre 5l o l0O horos

a Alé 50 horos

Experlênclo ProÍlssionol (EP):

. Mois de 5 onos de experiêncÍo no óreo de economio

a Menos de 5 onos de experiêncio no óreo de economíq

a
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Avolloçõo 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

. De 2,5 o 2,9

De 2,O o 2,4

De 1,0 o 1,9

Condidotos que, por rozões que nõo lhe sejom imputóveis. nõo possuom ovolioçõo

t

a

a

de desempenho relotivo oo período considerodo

Aos condidotos odmitidos deteniores de reloçõo jurídico de emprego público, seró oplicodo o seguinte

fórmulo de ovolioçõo finol:

AC = HA +SEp + Fp + 3AD I 1O-----

Aos cqndidotos odmilidos sem reloçõo jurídico de emprego pÚblico, seró oplicodo o seguinte fórmulo de

a

ovolioçõo finol:

AC=4HA+sEP+FP/10

volores

volores
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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ANEXO IIÀ ATA N" I

GRELHA DA AvAtlAçÃo lNotvlouAt DA ENTREVTSTA DE AvAUAçÃo or coMpETÊNctAs (EAc)

NOME DO CANDIDATO

ENTREVISTA REATIZADA EM: 
-/-/- 

ÀS 
-:-

Clossificoçõo finol do EAC:

EAC=Cl+q2+C3+C4+C515 volores
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PERFIL DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS
ruíver cLAsstFtcATtvo

Elevodo

20

Bom

t6

SuÍicienle

12

Reduzido

8

lnsuÍicienle

4

Compelêncio I - ovolio ospectos do personolidode

Competêncio 2 - ovolio o formo como idenlifico
elementos-choves nos experiêncios vìvidos

Compelênclo 3- ovolio o dinomismo, criotividode,
iniciotivo e desempenho do condidoto em

otividodes profissionois ou volunlórÍos

Compelêncio 4 - ovolio o motivoçõo do condidoto
e fornece informoções sobre o corócler, Ínteresses e

copocidodes do condidolo

Compelêncio 5 - oportunidode oo condidolo de
questionor o entrevistodor
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