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•  Nomeação, em regime de comissão de serviço por 1 
ano, para o cargo de Diretora de Serviços do Gabi-
nete de Imagem e Protocolo – Gabinete do Secretá-
rio Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 
com efeitos a 21 de março de 2020; 

• Nomeação, em regime de comissão de serviço por 3 
anos, para o cargo de Chefe da Divisão de Imagem 
e Protocolo - Gabinete do Secretário Regional de 
Educação, com efeitos a 01 de agosto de 2017; 

• 2015 a 2017 - Coordenadora do Gabinete de Imagem e 
Protocolo – Gabinete do Secretário Regional de 
Educação; 

• 2001 a 2011 – Chefe de Divisão do Gabinete de Pro-
moção e Imagem do Instituto Regional de Empre-
go, IP-RAM;  

• 2005 – Nomeada definitivamente na categoria de Téc-
nico Superior Principal, por despacho do Presiden-
te do Conselho de Administração do Instituto Re-
gional de Emprego; 

• 2001- Nomeada definitivamente na categoria de Téc-
nico Superior de 1ª classe, por despacho do Presi-
dente do Conselho de Administração do Instituto 
Regional de Emprego; 

• 1999 - Nomeada definitivamente na categoria de Téc-
nico Superior 2ª classe, por despacho do Presidente 
do Instituto do Desporto da Região Autónoma da 
Madeira; 

• 1998 – Nomeada Técnica Superior estagiária, por des-
pacho do Presidente do Instituto do Desporto da 
Região Autónoma da Madeira; 

• 1996 - Nomeada definitivamente na categoria de Ofi-
cial Administrativa Principal, por despacho do Pre-
sidente do Instituto do Desporto da Região Autó-
noma da Madeira; 

• 1993 - Nomeada definitivamente na categoria de 1º 
Oficial, por despacho do Secretário Regional de 
Educação; 

• 1986 - Nomeada definitivamente na categoria de 3º 
Oficial, por despacho do Secretário Regional de 
Educação; 

• 1985 – Nomeada definitivamente na categoria de 3º 
Oficial, por despacho do Secretário Regional de 
Educação; 

• 1982 a 1985 – contratada na categoria de 3º oficial. 
Júri de Procedimentos Concursais para a Administração 

Pública 
2020 - Vogal efetiva do concurso para admissão de 1 

técnico superior para a Direção Regional de Esta-
tística da Madeira; 

2019 - Vogal efetiva do concurso para admissão de 1 
técnico superior no quadro do Gabinete do Secretá-
rio Regional de Educação; 

2019 - Vogal efetiva do concurso para admissão de 3 
assistentes técnicos no quadro do Gabinete do Se-
cretário Regional de Educação; 

2018 - Presidente do júri do Concurso para admissão de 
1 técnico superior no quadro do Instituo de Empre-
go da Madeira. 

 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ESCOLAR 

 
Aviso n.º 406/2021 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no 

uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 
Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regi-

onal de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no 
JORAM n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foram 
celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado 
com Maria José Gonçalves Gois, Nádia Filipa Baltasar 
Loreto, Cátia Andreia Santos da Silva, Renata Cristina 
Rodrigues Gouveia Martins, Elda do Carmo Barreto Pedras 
Abreu, Sérgio Lucas Moleiro Pestana, Joana Vanessa Ri-
beiro Teixeira, Ana Isabel Lopes Coelho, Lénia Filipa da 
Silva Rodrigues Andrade, Piedade dos Santos Alves, Ana 
Liseth da Silva de Brito e Wuendy Maria Ferreira Pereira, 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional do mapa 
de pessoal da Escola Básica dos  2.º e 3.º Ciclos do Caniço, 
com início a 1 de junho de 2021, nos termos da Lei  
n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionados na 4.ª 
posição remuneratória e no nível remuneratório 4 da carrei-
ra de Assistente Operacional, acrescido do montante neces-
sário para garantir o valor da retribuição mínima mensal em 
vigor na Região Autónoma da Madeira nos termos legais. 

 
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ES-

COLAR, aos 23 de junho de 2021 
 
O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas 
 
 

 INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM, 
 

Aviso n.º 407/2021 
 
Procedimento de abertura de concurso externo de ad-

missão a estágio para ingresso na carreira de informática, 
de um posto de trabalho para Técnico de Informática, de 
grau 1, nível 1 (carreira não revista), previsto e não ocupa-
do no mapa de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP- 
-RAM, na modalidade de relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado. 

 
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei  

n.º 204/98, de 11 de julho conjugado com o disposto no artigo 
n.º 3 do Decreto Legislativo Regional n.º 6/2007/M, de 12 de 
janeiro, e artigo 33.º da Lei  Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP) aprovada em anexo à Lei  n.º 35/2014, de 20 
de junho,  na sua atual redação, adaptada à Região Autónoma 
da Madeira através do Decreto Legislativo Regional n.º 
11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público que, por despacho 
de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional, de 
08/032021, precedido de parecer favorável de Sua Excelência 
o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia , de 
24/06/2021, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso no Jornal Ofi-
cial da Região Autónoma da Madeira, o procedimento concur-
sal para ocupação de um posto de trabalho da carreira de Téc-
nico de Informática de grau 1, nível 1, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto 
para a Qualificação, IP-RAM, nos termos seguintes: 

 
1. Entidade Pública Empregadora: Instituto para a 

Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM). 
 
2. Posto de trabalho: O presente procedimento destina-

se ao preenchimento de 1 posto de trabalho da carrei-
ra não revista de técnico informática, previsto e não 
ocupado no Mapa de Pessoal do Instituto para a Qua-
lificação, IP-RAM, para o desenvolvimento de fun-



8  
Número 116 

5 de julho de 2021 

 

ções na Direção de Serviços de Gestão de Recursos, 
do IQ, IP-RAM. 

3.  Caraterísticas do posto de trabalho: 
a) Carreira: Carreira (não revista) de Técnico de 

Informática. 
b) Atribuição, competência ou atividade: A ati-

vidade a exercer é correspondente à categoria 
de Técnico de Informática tal como descrita 
no artigo 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de 
abril e ainda a seguinte: 

b.1) Posto de trabalho previsto no ponto 2.: apoio 
técnico na área da respetiva especialização no 
âmbito das atribuições da alínea g) artigo 4.º 
da Portaria n.º 105/2020, de 31 de março, que 
aprovou os Estatutos do IQ, IP-RAM. 

c) Habilitações: Curso tecnológico, curso das es-
colas profissionais ou curso que confira certi-
ficado de qualificação de nível III até nível V 
em áreas de informática, de acordo com o es-
tabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março. 

d) Posição remuneratória: É a fixada nos termos 
do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março. 

 
4. Condições preferenciais de seleção: São condições 

preferenciais, a posse de conhecimentos específi-
cos nas seguintes áreas: 
 - Conceitos de hardware e software com vista à 

instalação, configuração e manutenção de 
computadores pessoais, servidores e respeti-
vos periféricos;   

- Instalação, manutenção e administração de Siste-
mas Operativos Microsoft Windows/Server;   

- Conceitos de arquitetura de redes (IP, VOIP) de 
computadores e respetivos equipamentos;   

- Diretiva NIS/SRI - Medidas destinadas a garantir 
um elevado nível comum de segurança das re-
des e da informação.  

 
5. Local de Trabalho: Instituto para a Qualificação, 

IP-RAM, Estrada Comandante Camacho de Frei-
tas, 9020-148 Funchal. 

 
6. Prazo de validade: O presente concurso é válido para 

o preenchimento do posto de trabalho em referên-
cia e caduca com a sua ocupação, sem prejuízo das 
demais causas de cessação do procedimento con-
cursal. 

 
7. Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 

de julho, adaptado à Administração Regional Au-
tónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regi-
onal n.º 6/2007/M, de 12 de janeiro, Decreto Legis-
lativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho,  adaptada à Administração Regional 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, Portaria 
n.º 125 A/2019, de 30 de abril, Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e Decreto-Lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 

 
8. Requisitos de Admissão: Podem ser candidatos ao 

presente procedimento, cidadãos com vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado ou de-
terminável, com vínculo de emprego público a 

termo ou sem vínculo de emprego público, que re-
únam os requisitos gerais e especiais abaixo identi-
ficados. 
 

8.1.  Requisitos gerais: Os referidos no n.º 2 
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho e no artigo 17.º da LTFP: 

a)  Nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por con-
venção internacional ou por lei especial; 

b)  18 anos de idade completos; 
c)  Não inibição do exercício de funções pú-

blicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; 

d)  Robustez física e perfil psíquico indis-
pensáveis ao exercício das funções; 

e)  Cumprimento das leis de vacinação obri-
gatória. 

 
8.2. Requisitos especiais: O referido na alínea c) 

do ponto 3, nomeadamente, possuir curso tec-
nológico, curso das escolas profissionais ou 
curso que confira certificado de qualificação 
de nível III até nível V em áreas de informáti-
ca. 

 
8.3. Os candidatos devem reunir os requisitos refe-

ridos nos pontos 8.1. e 8.2. até à data limite 
para apresentação de candidaturas. 

 
8.4. Não são admitidos candidatos que, cumulati-

vamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria em referência e, 
não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho no mapa de pessoal do IQ, 
IP-RAM idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente proce-
dimento. 

 
9. Formalização das candidaturas: As candidaturas são 

obrigatoriamente, apresentadas em suporte papel e 
mediante preenchimento com letra legível, sob pe-
na de exclusão, através do formulário de candidatu-
ra ao procedimento concursal que se encontra dis-
ponível na página eletrónica do Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM em 
https://www.madeira.gov.pt/iq, na página eletróni-
ca da Bolsa de Emprego Púbico da Região Autó-
noma da Madeira em 
https://bep.madeira.gov.pt/Home/OfertasTfp, po-
dendo ainda ser obtido em papel nas instalações do 
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, à Estrada 
Comandante Camacho de Freitas, no período com-
preendido das 09h00m às 17h30m. 
 
9.1.As candidaturas, devidamente assinadas pelos 

candidatos, sob pena de exclusão liminar do 
presente procedimento concursal, podem ser 
entregues por um dos seguintes meios: 

a) Pessoalmente, nas instalações do Instituto pa-
ra a Qualificação, IP-RAM, sitas à Estrada 
Comandante Camacho de Freitas, 9020-148 
Funchal, das 09h00m às 17h30m;  

b) Remetidas por correio, registado e com aviso 
de receção, expedidas atá ao termo do prazo 
fixado, para o mesmo endereço. 
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9.2. No presente procedimento não são aceites candida-
turas enviadas por correio eletrónico. 

10.  Documentos a juntar à candidatura: O formulário 
de candidatura deve ser assinado e acompanhado 
obrigatoriamente dos seguintes documentos, sob 
pena de exclusão: 
 
a)  Fotocópia, simples e legível, do certificado 

comprovativo das habilitações literárias;  
b)  Curriculum Vitae, detalhado, datado e assina-

do, acompanhado dos documentos comprova-
tivos dos factos nele invocados;  

c)  Documentos comprovativos de que reúnem os 
requisitos gerais de admissão constantes das 
alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 8.1. do pre-
sente aviso;  

d)  No caso de o candidato ser um trabalhador 
com vínculo de emprego público, é ainda 
obrigatória a apresentação de declaração emi-
tida pelo órgão ou serviço onde exerce fun-
ções ou pertence, devidamente atualizada à 
data de abertura do presente concurso, onde 
conste, de forma inequívoca, a natureza e a 
modalidade do vínculo, data da sua constitui-
ção, cargo, ou carreira/categoria de que seja ti-
tular, e atividade/funções que executa, deven-
do ainda a declaração mencionar o posicio-
namento remuneratório em que o trabalhador 
se encontra posicionado na carreira/categoria 
de origem, bem como a avaliação de desem-
penho respeitante aos três últimos períodos 
objeto de avaliação, com referência aos valo-
res quantitativos e qualitativos, ou, sendo o 
caso, a indicação dos motivos de não avalia-
ção em um ou mais períodos. 
 
10.1. Pode ser dispensada a apresentação dos 

documentos referidos na alínea c) do 
ponto 10., desde que o candidato declare 
sob compromisso de honra, no próprio 
formulário, que reúne os referidos requi-
sitos. 

 
10.2. A apresentação dos documentos exigi-

dos na alínea d) do ponto 10. é dispensa-
da quando o candidato seja trabalhador 
do IQ, IP-RAM. 

 
 10.3. Assiste ao júri a faculdade de exigir em 

caso de dúvida sobre situação descrita, a 
qualquer candidato a apresentação de do-
cumentos comprovativos de factos por 
ele referidos que possam relevar para a 
apreciação do seu mérito.  

 
10.4. A não apresentação dos documentos re-

feridos determina a exclusão do candida-
to, se a falta dos mesmos impossibilitar a 
sua admissão ou avaliação. 

 
10.5. O júri pode, por sua iniciativa ou a re-

querimento do candidato, conceder um 
prazo suplementar razoável para apresen-
tação dos documentos exigidos quando 
seja de admitir que a sua não apresenta-
ção atempada se tenha devido a causas 
não imputáveis a dolo ou negligência do 
candidato.  

- As falsas declarações prestadas pelos candi-
datos, ou a apresentação de documentos 
falsos, serão punidos nos termos da lei. 

 
11.  Métodos de seleção: 
 

11.1. Os métodos de seleção a aplicar nos termos 
do disposto na alínea a) do n.º 2 artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, con-
jugado com o previsto nos artigos 19.º, 20.º 
22.º e 23 do Decreto–Lei n.º 204/98, 11 de ju-
lho, e com o n.º 3 do artigo 36.º da LTFP, 
adaptada à administração regional autónoma 
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, serão seguin-
tes: 
-  Prova de Conhecimentos Específicos 

(PCE), com caráter eliminatório (sendo 
excluídos os candidatos que obtenham 
classificação inferior a 9,5 valores); 

-  Avaliação curricular (AC), com caráter 
eliminatório, (sendo excluídos os candi-
datos que obtenham classificação inferior 
a 9,5 valores); 

-  Entrevista Profissional de Seleção (EPS), 
como método complementar. 

 
11.2. Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) 

visa avaliar o nível de conhecimentos acadé-
micos e profissionais dos candidatos exigíveis 
e adequados ao exercício de funções, assu-
mindo a forma escrita, revestindo natureza 
teórica, com uma duração máxima de 60 mi-
nutos e tolerância de 15 minutos, não sendo 
permitida consulta de bibliografia recomenda-
da, bem como a utilização de telemóveis, 
computadores portáteis ou qualquer outro apa-
relho eletrónico ou computorizado durante a 
sua realização. Na sua valoração será adotada 
a escala de 0 a 20 valores com expressão até 
às centésimas. A Prova de Conhecimentos se-
rá constituída por questões de opção de verda-
deiro ou falso, versando sobre os seguintes 
conteúdos temáticos e conceitos técnicos: 

Conhecimentos gerais: 
• Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-

blicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
retificada pela Declaração de retificação 
n.º 37-A/2014, de 19 de agosto e alterada 
pelas leis n.ºs 82-B/2014 de 31 de de-
zembro, 84/2015, de 7 de agosto, 
18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 
de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 
70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 
de agosto, 114/2017, de 29 de dezembro, 
49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 
de dezembro e pelo Decreto-Lei  
nº 6/2019, 14 de janeiro; 

• Adaptação à Região Autónoma da Ma-
deira da Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas – Decreto Legislativo Re-
gional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto; 

• Código do Trabalho – Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, retificado pelas declara-
ções de Retificação n.ºs 21/2009, de 18 
de março, 38/2012, de 23 de julho e 
28/2017, de 02 de outubro e alterado pe-
las Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setem-
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bro, 53/2011, de 14 de outubro,23/2012, 
de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 
69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 08 
de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 
28/2015, de 14 de abril, 120/2015, de 01 
de setembro, 8/2016, de 01 de abril, 
28/2016, de 23 de agosto, 73/2017, de 16 
de agosto e 14/2018, de 19 de março; 

• Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 
72/2020, de 16 de novembro; 

• Criação do Instituto para a Qualificação, 
IP-RAM – Decreto Legislativo Regional 
n.º 6/2016/M, de 8 de fevereiro; 

• Estatutos do Instituto para a Qualifica-
ção, IP-RAM – Portaria nº 105/2020 de 
31 de março; 

• Estatuto das carreiras, categorias e fun-
ções do pessoal de informática – Decre-
to-Lei n.º 97/2001, de 26 de março e Por-
taria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

Conhecimentos específicos: 
• Arquitetura e funcionamento de compu-

tadores baseado em TCP/IP; 
• Noções gerais de deteção e reparação de 

hardware informático; 
• Redes informáticas cablagem, tecnolo-

gias e equipamentos; 
• Gestão de redes;  
• Segurança informática e privacidade de 

informação. 
Bibliografia recomendada: 
- Engenharia de redes informáticas. Edmundo 

Monteiro, Fernando Boavida. 4.ª Edição 
FCA. ISBN 972-722-203-X; 

- TCP/IP em Redes Microsoft. Paulo Lourei-
ro. 6.ª Edição. FCA. ISBN 972-722-349-
4; 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 
41/2018; 

-Resolução do Conselho de Ministros n.º 
2/2018 (Regulamento Nacional de Inte-
roperabilidade Digital (RNID); 

- Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto (Regulamento 
Geral do Proteção de Dados); 

- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 
2016. (Regulamento Geral do Proteção 
de Dados); 

- Diretiva NIS/SRI disponível a partir do en-
dereço ( 
https://www.cncs.gov.pt/transposicao-da-
diretiva-nissri/ 

 
11.3 A Avaliação Curricular (AC) visa avaliar as 

aptidões profissionais do candidato na área do 
concurso. Neste método de seleção serão con-
siderados e ponderados os seguintes elemen-
tos: Habilitação (H) - onde se pondera a nota 
final de curso; Formação Profissional (FP) - 
onde serão tidas em consideração as áreas de 
formação e aperfeiçoamento relacionadas com 
as exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função; Experiência Profissio-
nal (EP) - onde será ponderado o desempenho 
efetivo de funções na área de atividade, tendo 
em conta o disposto no artigo 22.º do Decreto 

Lei n.º 204/98, de 11 de julho. Será expressa 
numa escala de 0 a 20 valores, com valoração 
até às centésimas: 

Habilitação (H): 
 - Neste parâmetro apenas será considerada a nota fi-

nal de curso até ao limite máximo de 20 valores. 
Formação profissional (FP): 
- Neste parâmetro apenas serão considerados os cur-

sos de formação na área de atividade específica 
para que é aberto o presente procedimento con-
cursal, sendo avaliada até ao limite máximo de 
20 valores. 

Experiência Profissional (EP): 
 - Neste parâmetro de avaliação será avaliado o exer-

cício de determinadas funções que se considera 
contribuírem especialmente para o aumento da 
experiência profissional de natureza técnica no 
exercício das funções inerentes à categoria de 
Técnico de Informática, valorizando-se a experi-
ência nas seguintes áreas funcionais: 

 • Instalar componentes de hardware e software, de-
signadamente, de sistemas de servidores, dispo-
sitivos de comunicação, estações de trabalhos, 
periféricos e suporte lógico utilitário, asseguran-
do a respetiva manutenção e atualização; 

 • Instalar e monitorizar o desempenho do parque de 
impressão; 

 • Gerar e documentar as configurações e organizar e 
manter atualizado o arquivo dos manuais de ins-
talação, operação e utilização dos sistemas e 
suportes lógicos de base; 

 • Planificar a exploração, parametrizar e acionar o 
funcionamento, controlo e operação dos sis-
temas, computadores, periféricos e dispositi-
vos de comunicação instalados, atribuir, oti-
mizar e desafetar os recursos, identificar as 
anomalias e desencadear as ações de regulari-
zação requeridas; 

• Zelar pelo cumprimento das normas de segurança 
física e lógica e pela manutenção do equipa-
mento e dos suportes de informação e desen-
cadear e controlar os procedimentos regulares 
de salvaguarda de informação, nomeadamente 
cópias de segurança, de proteção da integrida-
de e recuperação da informação; 

 • Apoiar os utilizadores finais na operação dos 
equipamentos e no diagnóstico e resolução 
dos respetivos problemas; 

 • Instalar os sistemas operativos dos servidores do 
Data Center bem como a sua monitorização de 
desempenho e segurança; 

• Manter e monitorizar o sistema de voz sobre IP. 
 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS): 
 - A Entrevista Profissional de Seleção será avalia-

da segundo os níveis classificativos de Eleva-
do, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8, e 4 valores, nos 
termos do disposto no n.º 5, do artigo 9.º da 
referida Portaria. 

- Na Entrevista Profissional de Seleção que, terá a 
duração de 30 minutos, o júri apreciará, numa 
relação interpessoal e de forma objetiva e sis-
temática, as aptidões profissionais e pessoais 
dos candidatos, tendo em conta os seguintes 
fatores: 

Sentido Crítico (SC)  
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Motivação (M)  
Capacidade de Expressão e Fluência Verbal 

(CEFV)  
Conhecimento Profissional (CP) 
 

12.  Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30 de abril, os candidatos         têm 
acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros 
de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classifi-
cativa e o sistema de valoração final do método, e 
estão disponíveis no sítio da Internet do IQ, IP- 
-RAM em 
https://www.madeira.gov.pt/iq/Estrutura/IQ/OInstit
uto/RH-e-Recrutamento. 

 
13.  Regime de estágio: O estágio com caráter probató-

rio terá como objetivo a preparação e formação do 
estagiário com vista ao desempenho eficaz e com-
petente das funções para que foi recrutado e à ava-
liação da respetiva capacidade de adaptação ao ser-
viço, com o contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, em período experi-
mental. Terá a duração de seis meses, nos termos 
do disposto no artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 
 
13.1. Na avaliação do estágio serão ponderados pe-

lo júri os seguintes fatores: 
         • Relatório de estágio a apresentar pelo 

estagiário; 
       • Avaliação de desempenho.  

 
14.  Publicitação e informações: As listas dos candida-

tos admitidos e excluídos e de classificação 
final serão divulgadas nos termos dos artigos 33.º, 
34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de ju-
lho, conjugado com o disposto na Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril e no Código do Procedi-
mento Administrativo.  

 
15.  A falta de comparência dos candidatos a qualquer 

um dos métodos de seleção equivale à desistência 
do concurso.  

 
16.  Em caso de igualdade de valoração entre os candi-

datos serão adotados os critérios de ordenação pre-
ferencial previstos no artigo 37.º, do Decreto-Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho.  

 
17.  Constituição do júri: 
 

Presidente: Mário António Catanho José, Diretor 
de Serviços, da Direção de Serviços de Gestão 
de Recursos, do IQ, IP-RAM; 

 
Vogais efetivos: Luís Pestana Gama, Especialista 

de Informática, Grau 3, Nível 1, da Direção 
Regional de Informática; 

Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas, Chefe de 
Divisão, da Divisão de Recursos Humanos, do 
IQ, IP-RAM; 

 
Vogais suplentes: Maria Alcina de Freitas Mar-

ques, Especialista de Informática Estagiária, 
da Direção Regional de Informática; 

 Sibila Maria Olim Costa, Chefe de Divisão, da 
Divisão de Apoio à Gestão, do IQ, IP-RAM; 

18.  Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa «a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso 
ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.»  

 
19.  Quotas de Emprego: De acordo com o Decreto-Lei 

n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classifi-
cação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal. Os candidatos devem declarar no pon-
to 8.1 do formulário de candidatura, o respetivo 
grau de incapacidade e o tipo de deficiência, nos 
termos do mencionado diploma. 

 
20.  Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 28.º, do 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e conside-
rado o disposto no n.º 1 do artigo 11.º, da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, o presente aviso se-
rá publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP-
RAM) (https:bep.madeira.gov.pt), até ao segundo 
dia após a publicação no Jornal Oficial da RAM, 
página eletrónica do IQ, IP-RAM, a partir da data 
da publicação no JORAM e, por extrato, no prazo 
máximo de três dias úteis contados da data da pu-
blicação no JORAM. 

 
Funchal, 29 de junho de 2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sara Maria 

Nunes de Almeida Estudante Relvas 
 
 

Aviso n.º 408/2021 
 
Procedimento concursal comum para constituição de re-

lação jurídica de emprego público, na modalidade de con-
trato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao 
preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira e catego-
ria de assistente técnico, do mapa de pessoal do Instituto 
para a Qualificação, IP-RAM. 

Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 48.º, do 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, 31 de dezem-
bro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira para 2021, e dos artigos 13.º e 14.º , n.º 1, do Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, que 
adapta à administração regional autónoma da Madeira a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis  
n.º 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 
25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, 
16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto e 71/2018, de 31 de 
dezembro, conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-
A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que, por despa-
cho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regi-
onal, de 08/03/2021, que aprova o Mapa Regional Consoli-
dado de Recrutamentos de 2021, e do despacho de Sua 
Excelência o Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia, de 24/06/2021, se encontra aberto, pelo prazo 
de dez dias úteis a contar da data da publicação do presente 
aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira 
(JORAM), o procedimento concursal comum para consti-
tuição de relação jurídica de emprego público, na modali-
dade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos 
seguintes termos: 


