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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

ANEXO II - ATA N." 3

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego, na
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de
um posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na área de psicologia, no
mapa de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, (IQ, IP-RAM), conforme Aviso n.°
682/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n. ° 185, de 13 de
outubro, objeto da Declaração de Retificação n. ° 83/2021, publicada no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira, II Série, n.° 187, de 15 de outubro e na bolsa de emprego público na RAM,
co Convocatória para a Prova de Conhecimentos

Os candidatos admitidos e aprovados ao procedimento concursal epigrafado, encontram-se
convocados para a realização da prova de conhecimentos, a se realizar no próximo dia 22 de dezembro
de 2021, no Auditório da Sede do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, sito à Estrada Comandante
Camacho de Freitas, 9020-148 Funchal.

A prova de conhecimentos específicos é individual, de natureza teórica, sob a forma escrita, com uma
duração de 60 minutos, com início às 10.00 e fim às 11.00, com uma tolerância de 15 minutos, não
sendo permitida a consulta da bibliografia recomendada no Aviso de Abertura.

Após as 10h15m não será admitida a entrada no Auditório de nenhum candidato.

Os candidatos deverão estar presentes no local de realização da prova, munidos do cartão de cidadão
e de máscara, com uma antecedência de 15 minutos, a fim de serem encaminhados para os respetivos
lugares no Auditório.

Mais se informa que, a falta de comparência na prestação da prova de conhecimentos equivale à
exclusão do procedimento concursal.

Funchal, 13 de dezembro de 2021.
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