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REGIÂo AUTónoua DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

ATA NÚMERO I

-----Aos quotro dios do mês de dezembro de dois míl e vÌnle, pelos dez horqs, nos instoloções do
Autoridode de Geslõo do Progromo de DesenvolvÍmento Rurol poro o Regiõo Autónomo do Modeiro
PRODERAM 2020, sìtos ò Ruo do Aljube 49, Funchol, reuniu o júri nomeodo poro o concurso supro

referenciodo, constituído pelo Engo Morco António de Souso Gonçolves, Técnico Superior, Gestor do
Auloridode de Gestõo do PRODER AM 2020, no quolidode de presidente, pelo Dr. Morco Alexondre

Coldeiro do Costo e Df Zélio Liduino Coires Bonelo, Técnicos Superiores, Gestores Adjuntos do Aulorídode
de Gestõo do PRODERAM 2020, no quolidode de membros efetivos, o fim de, em conformidode com o
disposto 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 procedimento concursol, outorizodo de ocordo com o Mopo
RegÍonol Consolidodo de Recrutomentos, oprovodo pelo Vice-Presidêncio do Governo Regionol e dos

Assunlos Porlomentores. em 27 de oulubro de 2020, poro o Secretorio Regionol de Agriculturo e

DesenvolvÍmento Rurole definir os porômelros de ovolioçõo e respelivo ponderoçõo, grelho clossificotivo e
voloroçÕo de codo méÌodo de seleçõo o utilizor no presente procedimento concursol

--------De ocordo com o Despocho n" GS-I22lSRA/2O20, dotodo de 2 de dezembro, de Suo Excelêncío o
Secretório Regionol de AgriculÌuro e Desenvolvimento Rurol, serõo oplicodos os métodos de seleçõo
ovolÍoçõo cuniculor e enÌrevisto de ovolioçõo de competêncios, nos termos no 5 do ortigo Só. do LTFp.----

------A Avolioçõo Cuniculor (AC) viso onolisqr o quolificoçõo dos condidotos, ponderondo os elementos

de moior relevôncio poro o poslo de lrobolho o ocupor, nomeodomente, os hobilitoções ocodémÌcos ou
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tDENTTFTCAçÃO OO PROCEDIMENTO CONCURSAT

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO INcERTO

PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CATEGoRIA E CARREIRA DE AssIsTENTE oPERAcIoNAL,

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 OUÏUBRO DE2O2O DE SUA EXCELÊNCIA o VICE-PRESIDENTE Do GOVERNO REGIONAL

E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHO DE 2 DE DEZEMBRO DE2O2O DO SECREÏÁRIO REGIONAL DE AGRICULIURA E DESENVOLVIMENTO

RURAL
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nível de quolificoçõo certificodo pelos entidodes competentes, formoçÕo profissionol, experiêncio

profissionol e ovolioçÕo de desempenho.------

-----Assim no Avolioçõo Curriculor (AC), com umo ponderoçÕo finol de 30%, o jÚri groduorÓ os

condidotos lendo em conÌo os seguintes fociores:-:-

----:Hobilitoçõo Acodémico (HA) - A poniuoçõo seró expresso numo escolo de 0 o 20 volores e o regro

o observor no respetivo voloroçõo é o seguinte

-------o) Superior ò escoloridode obrigoiorio------*- -----------20 volores

----------b) Escoloridode obrigoÌório- ---l9 volores

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

devidomente certificodo ou comprovodo, sendo considerodo nos seguintes termos:

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

--:--Entre l5l o 200 horos:---- --18 volores

------Entre l0l o 150 horos -----------ìó volores

----------Até 50 horcs

ì4 volores

l0 volores

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

enÌendido pelo júri como correspondente o 7 horos.--

----------A folïo de indicoçÕo do duroçõo dos cursos é entendido pelo jÚrì como correspondenÌe o Z horos. :

------Os condidotos sõo ponÌuodos oté oo limÌle mÓximo de 20 volores.---------------

----------A Experiêncio ProÍissionol (EP) - pretende-se determinor o quolificoçõo dos condidoïos poro o posto

de trobolho em couso, ou sejo, o grou de odequoçôo entre os funções/otividodes jó exercidos e o

cÌi,,,idcdo cctcclerizcdcrc do posto cte t1clltqlhq õ ôr-r rrì.rr Aççim. o odcot tor-õo ft rncionol clos condidotos e

õ q! r.ì r.r! rnlifir^rrr-ãn denendem do mr:ior ou meno!'contocto OrOÔnico-funcionol com os referidos óreos.---
v Jvv Yvv,,rrvvYvv,

-----DesÌe modo, o júri tero em conto o experiêncio no óreo do otendimento oo pÚblico, olendimenïo

Ìelefónico e receçõo de correspondêncio, do seguinle

:---:-EnÌre 5l o 'l00 horos --:--

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

------Menos de 5 onos

------Sem experiêncio

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

otribuídq oo obrigo do SIADAP, relolÌvo oo ÚlÌimo período

----------A expressÕo quontiÌotivo do escolo do SIADAP, orredondodo oté umo coso decimol Ìem o seguinte

expressõo no escolo de 0 o 20 volores:-

l8 volores

ló volores

ì4 volores
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l5 volores

l0 volores

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

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

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

[-P
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-----De 3,0 o 3,4

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

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

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

l2 volores

I0 volores

volores

volores

------Nos lermos do olíneo c) do no 2 do ortigo 8'do Portorio n'125-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 impulóveis, nõo possuom ovolioçõo de desempenho relotivo oo período

considerodo

-------Aos condidolos odmilidos delenlores de reloçõo jurídico de emprego público, seró oplicodo o
seguinte fórmulo de cólculo:-
__________AC = HA + sEp + Fp + 3AD / 10.______

-------Aos condídotos odmitidos sem reloçõo jurídico de emprego público, seró oplicodo o seguinte
fórmulo de cólc

jÚriprocedeu ò eloboroçõo do modelo do grelho do Avolioçõo Curriculor (AC), conforme Anexo l,

o quol foz porte inlegronte desto oto.-

-----No Enlrevlslo de ovolioçõo de compelênclos (EAC), com umo ponderoçõo finol de 7O%, viso obter,
informoções sobre comportomentos profissionois diretomente relocionodos com os competêncios
considerodos essenciois poro o exercício do funçõo:-

-----Compelêncio I (Cl) - Serõo colocodos pergunlos pessoois que ovoliom ospetos de personolidode.

O condidoto deve projelor umo imogem em sintonío com o reolidode e com oquilo que o enÌrevistodor
pretende.--

-----Compelêncio 2 (C2) - Serõo colocodos pergunlos sobre experiêncios vividos que ovoliom o percurso

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

-----Compelêncio 3 (C3) - Serõo colocodos perguntos sobre olividodes desenvolvidos que estimom o
dinomismo, criolividode. iniciolivo e desempenho do condidolo em otividodes profissionois ou voluntórios.--

-----Compelêncio 4 (C4) - Serõo colocodos pergunlos sobre motivoçõo e conhecÍmenlos que ovolÍom o
motivoçõo do condidoÌo foce ò funçõo proposto e fornecem informoções sobre o coróler, inleresses e

copocídodes do condidoÌo.-------

-----Competêncio 5 (C5) - Serõo colocodos perguntos sobre outros queslões que dõo o oportunidode
oo cqndidolo de queslionor o entrevislodor ou de reforçor olgum ponto que nõo tenho sido obordodo no

decurso do entrevísto.--------------

----------A oplicoçôo deste método, teró o duroçõo de trinto minulos, boseondo-se num guiõo de enlrevísto

composlo por um conjunio de questões diretomenle relocionodos com o perfil de competêncios definido,

ossociodo o umo grelho de ovolioçõo individuol que troduz o presenÇo ou ousêncio dos comportomentos
em onólise, conforme onexo ll ò presenïe oto.------
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----------A Enlrevisto de Avolioçõo de Competêncios é volorodo segundo os níveìs clossificoïivos de Elevodo,

Bom, SuÍiciente, Reduzido e lnsuÍicienle, oos quois correspondem, respelivomente, os clossificocões de 20,

16,12,8 e 4 volores

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

_---------EAC = Cl + C2 + C3 + C4 + C5 / 5.----
------Mois deliberou o júri, por unonimidode, que o ordenoçÕo Finol (OF) dos condidoÌos que completem

o procedimento resultoró do médìo oritméÌico poncleroclct clos clossificoçires rlrcrrrlilotivos dos nrétodos de

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

orligo So e no I do ortigo 9o, do Portorio n" 125-A/2019, de 30 de obril, oÌrovés do seguinte fórmulo:

----------oF = AC (30%) + EAC (7o%).---*

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

-----OF = Ordenoçõo Finol

----------AC = AvolioÇõo Cuniculor.--

----------EAC = Entrevisto de Avolioçõo de Competêncios.----

-----Nos termos dos nos 9 e l0 do ortigo 9o clo PorÌorÌo n" 125-A/2019, de 30 de obril, codo um dos

métodos de seleçõo é eliminotório pelo ordem enunciodo no lei, sendo excluído do procedimenÌo o

condidoÌo que Ìenho obÌido umo voloroçÕo inferior o 9,5 volores num dos métodos, nÕo lhe sendo

oplicodo o método seguinte.--

-----Mois deliberou o júri que em coso de iguoldode de voloroçõo enÌre os condidotos, os crilérios de

preferêncio o odotor serõo os previsïos no ortigo 27o do Portorio n' 125-A/2019. de 30 de obril, conjugodo

com o no I do ortigo óó'do LTFP.---

Àr^ic.{êtihêralniririnnr,rnnnimirlndc nrrcçocnr-ontromrêr rnir^lostoclctsoscondiCõeSfOrmOiSpOrO

^ ^^ncô^, ran{a nr rhlir^ilnrãn r^ln nrriço r-le r:herturc do ot'ocectimenlo, cle ocordo com o legolmenÍev 9vrrJvvuvrrrv vvvrrvrrvYvv vv

previsto.---

-----Nos termos do no ó do ortigo l'lo do Portorio n" 125-A/20ì9, de 30 de obril, o presente olo é

publicitodo no sítio oficiol do SRA em

no seporodor "Procedimenlos Concursois"

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

o presenÌe oÌo que lido em voz olÌo, foi ochcdo conforme e roiificodo, pelo que voi, em consequêncio, ser

ossinodo por Ìodos os elementos presenles oboixo identificodos.

enle

/
(Morco António de Souso Gonçolves)
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Os vogois

rarb

Alexondre Coldeiro do CosÌo)

I

R
(Zélio Liduino Coires Boneto)
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ANEXO I À ATA NO 1

cRETHA DA AvAUAçÃo lr,rorvrouAr DA nveuaçÃo cuRRlcurAR (Ac)

NOME DO CANDIDATO

aveulçÃo cuRRtcurAR REAUZADA EM: _/_/_

Hobilitoçõo Acodémico (HA):

. Superior ò escoloridode obrigolório ------

Escoloridode obrigotórioa

Formoçõo Profissionol (FP):

. lguol ou Superior o 201 horos

a Entre ì51 o 200 horos

r Entre l0l o 150 horos

a Enlre 5l o 100 horos

Até 50 horosa

Expedênclo ProÍissionol (EP):

. Mois de 5 onos de experiêncio no óreo do otendimenlo oo público, olendimento

telefónico e receçõo de correspondêncio

Menos de 5 onos de experiêncio no óreo do oiendimenlo oo público, otendimento

telefónico e receçõo de correspondêncio

a

a
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Avolioçõo do Desempenho (AD):

. 5,0

a De 4,5 o 4,9

De 4,0 o 4,4

De 3,5 o 3,9

r De 3,0 o 3,4

a De 2,5 o2,9

a De2,O o2,4

. De l,0o 1,9

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

de desempenho relotivo oo período considerodo

Aos condÍdolos odmitidos delenlores de reloçÕo jurÍCico de emprego público, seró oplicodo o seguinle

fórmulo de ovolioçõo finol:

AC = HA + sEP + FP + 3AD / l0------

718

volores

Aos condidotos odmilidos sem reloçÕo jur'rdico de emprego público, seró oplicodo o seguinle fórmulo de

ovolioçõo finol:

AC=4HA+sEp+F?/10 _ volores
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ANEXO IIÀ ATA NO I

GRELHA DA AVAUAçÃO ltrOrVrOUAr DA ENTREVTSTA DE AVALIAçÃO Or COMPETÊNCIAS (EAC)

NOME DO CANDIDATO

I

ENTREVISTA REATIZADA E,M: 

-/-/- 
ÀS 

-:-

PERTIT DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS
NIVEL CLASSIFICATIVO

Elevodo

20

Bom

ló

SuÍicienle

t2

Reduzldo

8

lnsuÍlcienle

4

Compelêncio I - ovolio ospectos do personolÍdode

Compelêncio 2 - ovolio o formo como identifico
elementos-choves nos experiêncios vividos

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

oiividodes profissionois ou voluntórios

Compelêncio 4 - ovolio o motivoçõo do condidolo
e fornece informoções sobre o corócler, interesses e

copocidodes do cqndidoto

Compelênclo 5 - oportunidode oo condidoto de
gueslionor o entrevistodor

Clossificoçõo fÍnol do EAC:

EAC=C1+C2+C3+C4+Csl5 _ volores

8/8

Av. Aniaga n'21 A - Edificio Colden Gate 5" Andar I 9000-060 Funchal I T. +351 291 145400 F. +3St 29t 220605
www.madeira.sov.pt gabinete.sra@madeira.gov.pt I NtF600086615ED


