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Aviso

Em cumprimento do disposto no n.o 2 do artigo 27." da Lei n.o 2/2004, de 15 de janeiro,

na sua redação atual, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo

Regional n." 5/2004/M, de 22 de abril, cuja última alteração e republicação ocorreu

através do Decreto Legislativo Regional n."2712016lM, de 6 de julho, torna-se público

que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia de 16 de dezembro de 2020, foi autorizada a abertura de procedimento

concursal para preenchimento do cargo de direção intermédia de l.o grau do Gabinete do

Secretário Regional, abaixo referido:

1- cargo a prover: Diretor de Serviços do Gabinete de Imagem e protocolo.

2- Local: Gabinete do Secretário Regional - Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia.

3- Área de atuaçãolatribuições: As previstas no artigo 4" d,aPortaria conjunt an." 8412020,

de 20 de março, publicada no JORAM, I série, n.o 51 .o..

4- Requisitos legais de provimento: Licenciatura e os constantes do n.o I do artigo 3.o-A

do Decreto Legislativo Regional n." 5/20041M, de 22 de abril, na sua redação atual, a

saber:

i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado;

ii) Possuir 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias

para cujo exercício ou provimento seja exigível licenciatura.

5- Perfil pretendido:

a) Experiência Profissional em cargos de direção/coordenação; experiência

profissional na área das atribuições do Gabinete de Imagem e Protocolo,

B



s. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
COVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, ClÊNCÍA E TECNOLOCIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

designadamente as previstas no artigo 4." da Portaria conjunta n." 8412020, de 20

de março;

b) Sentido Crítico;

c) Motivação;

d) Expressão e Fluência Verbais;

e) Qualidade da Experiência ProÍìssional;

0 Capacidade de Liderança

g) Formação Profissional adequada e relevante nas áreas referidas na alínea a).

6- Apresentação da candidatura: Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão

ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com aviso de receção, dentro do

ptazo de l0 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso no Jornal Oficial

da RAM, ao Gabinete do Secretário Regional- Secretaria Regional de Educação, Ciência

e Tecnologia, sita ao Avenida Zarco, Edifïcio do Govemo Regional, 9004-528 Funchal e

deverão, sob pena de exclusão, identificar o presente processo de seleção e ser instruídos

com os seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado, acompaúado de documentação comprovativa de todas

as situações e elementos nele mencionados;

b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias;

c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se achem vinculados,

autenticada com selo branco ou carimbo em uso nos serviços, da qual conste a existência

do vínculo à função pública, a categoria que detém e o tempo de serviço efetivo nessa

categoria, na carreira e na função pública;

d) Documentos comprovativos da experiência profissional.

7- Métodos de Seleção: Os métodos de seleçáo autrlizar serão a Avaliação Curricular e

a Entrevista Pública. Os critérios de apreciação e valoração da avaliação curricular e da

entrevista pública, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respetiva

fórmula classificativa, constam de ata do júri do procedimento çoncursal, sendo a mesma

facultada aos candidatos sempre que solicitadas.

B



s. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARTA REGTONAL DE EDUCAÇÃO, CrÊNCIA E TECNOLOGTA
GABINETE DO SECRETÁRIO

8- Composição do Júri:

Presidente:

Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo, Chefe do Gabinete do Secretário Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia;

Vogais Efetivos:

- Elizabeth Vieira Pereira Goncalves, Diretora de Serviços da Direção de Serviços de

Recursos Humanos da Direção Regional de Administração Escolar;

- António Alberto Rodrigues Teixeira, Diretor de Serviços de Gestão Financeira do

Gabinete da Unidade de Gestão e Planeamento da SRE do Gabinete do Secretário;

Vogais Suplentes:

- Marla Andreia Dionísio Pereira, Diretora do Gabinete da Unidade de Gestão e

Planeamento da SRE do Gabinete do Secretário;

- João Manuel Ribeiro da Costa e Silva, Diretor do Gabinete do Ensino Superior do

Gabinete do Secretário.

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,22 de dezembro de2020

A Chefe do Gabinete

Ana Odília Franco de Fi
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