
38 Número 108 27 de junho de 2019Diretor de Departamento de Gestão e Administração, equiparado a Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2019. Esta despesa encontra-se cabimentada na rubrica: Secretaria 49, Capítulo 01, Divisão 02, Subdivisão 00, Classificação Económica 01.01.03.00.00, para o ano de 2019.A presente designação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.O presente despacho vai para publicação, acompanhado do currículo do designado.Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 17 de junho de 2019.O SECRETARIO REGIONAL, Amílcar Magalhães de Lima GonçalvesAnexo do Despacho n.º 153/2019, de 27 de junhoNota curricularInformação Pessoal:Nome: Hélder José Gomes JardimData de Nascimento: 07-12-1973Nacionalidade: PortuguesaNaturalidade: FunchalHabilitações: Licenciatura em Ciências Sociais - Ciência Política e AdministraçãoFormação Complementar: Curso de Formação de Formadores - Certificado de Aptidão de FormadorFormação Profissional:- Sistema de Informação do Condutor e Emissão de Títulos de Condução, IMTT- “O Novo Regime da Contratação Pública”, INA- Seminário Código dos Contratos Públicos, DRAPL / Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados- Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho, INA- lnformática aplicada à Prestação de Contas, DTIM- Gestão de Associações Juvenis, DTIM- Alojamento na Cloud e trabalho colaborativo com utilização do Google Drive, DTIM- QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) e Controlo Interno, INA- Controlo da Boa Gestão Financeira, DRAPMA -- Gestlider- Sistema de Controlo Interno na Administração Pública, DRAPMA - Gestlider- Novo Regulamento de Proteção de Dados - Como a Tecnologia pode responder, APCER- Financiamento de Organizações e Projetos Culturais, DRC - SuggestusExperiência Profissional:- Técnico Superior na Direção Regional da Economia e Transportes, Funchal- Técnico Superior na Direção Regional da Cultura, Funchal

- Técnico Superior Direção Regional de Transportes Terrestres- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Funchal- Entrevistador no Instituto Nacional de Estatística (Direção Regional de Estatística)Hélder José Gomes JardimAviso n.º 238/2019Torna-se público que por despacho do Senhor Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, de 31 de maio de 2019, foi determinada a consolidação da mobilidade na categoria da Técnica Superior, Daniela Lúcia Sousa Gomes Quadrado, da Vice-Presidência do Governo Regional, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos, da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, ocupando um posto de trabalho no mapa de pessoal do Laboratório Regional de Engenharia Civil, ficando a mesma posicionada na 3.ª posição remuneratória e no nível 19, da Tabela Remuneratória Única, em virtude da situação remuneratória adquirida durante a situação de mobilidade, na sequência da aplicação dos disposto no artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 28 de dezembro, tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de junho de 2019.(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 17 de junho de 2019.A CHEFE DO GABINETE, Raquel SilvaSECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURAAviso n.º 239/2019Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções, aprovada pela 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 dezembro, 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, 49/2018, de 14 de agosto e 71/2018, de 31 de dezembro, e Decreto Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, conjugado com o artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e com os artigos n.ºs 44.º e 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018, de 31 de dezembro, torna-se público que, na sequência do despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional, de 15 de janeiro de 2019, que aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019, anexo I (1.ª prioridade), e do despacho de autorização de 26 de março de 2019, de Sua Excelência a Secretária Regional do Turismo e Cultura, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na II Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos seguintes:



27 de junho de 2019 Número 108 391. Entidade Pública Empregadora: Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC);2. Postos de trabalho: O presente procedimento destina-se ao preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, previstos nos respetivos mapas de pessoal abaixo referenciados: 2.1. Referência A: 1 assistente técnico, na área de recursos humanos, para a Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da Secretária Regional (DSAG-DRH).2.2. Referência B: 1 assistente técnico, na área de expediente, para a Direção de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da Secretária Regional (DSAG).2.3. Referência C: 1 assistente técnico, na área de contabilidade, para a Unidade de Gestão desta Secretaria Regional (UG).2.4. Referência D: 1 assistente técnico, na área de informação turística, para o Posto de Informação Turística da Ribeira Brava, e para os diversos Postos de Informação Turística da Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo desta Secretaria Regional.2.5. Referência E: 1 assistente técnico, na área de informação turística, para o Posto de Informação Turística do Porto Moniz, e para os diversos Postos de Informação Turística da Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo desta Secretaria Regional.2.6. Referência F: 1 assistente técnico, na área de vigilante-rececionista, para o Museu Quinta das Cruzes, e para os diversos Museus da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.2.7. Referência G: 1 assistente técnico, na área de vigilante-rececionista, para o Museu Etno-gráfico da Madeira, e para os diversos Museus da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.2.8. Referência H: 1 assistente técnico, na área de vigilante-rececionista, para o Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e para os diversos Museus da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.2.9. Referência I: 1 assistente técnico, na área administrativa, para o Centro de Estudos de História do Atlântico Doutor Alberto Vieira, da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.3. Legislação aplicável: Artigos 44.º e 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 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 e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.4. Local de trabalho: - Referências A, B e C - serão na Avenida Arriaga, n.º 18, 9004-519 Funchal. - Referências D e E - será nos diversos Postos de Informação Turística da Direção Regional do Turismo desta Secretaria Regional.- Referências F, G e H - será nos diversos Museus da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.- Referência I - será no Centro de Estudos de História do Atlântico Doutor Alberto Vieira, da Direção Regional da Cultura desta Secretaria Regional.5. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar.6. Posicionamento remuneratório: A negociar, nos termos do artigo 38.º da LTFP, com observância das regras previstas no artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 46.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, tendo por base, a 1.ª posição e o nível 5 da carreira de assistente técnico, prevista na tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.7. Caracterização geral dos postos de trabalho: 7.1. Geral:Referências A, B, C, D, E, F, G, H e I: Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau 2 de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços, tal como descrita no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regionaln.º 11/2018/M, de 3 de agosto.7.2. Específica:Referências D e E: - Idioma dominado obrigatoriamente -- Inglês;- Idioma opcional - Alemão, Francês ou Espanhol;- Possuir conhecimentos básicos de Informática (Internet/Office) na óptica do utilizador.Referências F, G e H: Funções essencialmente direcionadas para a área da segurança, vigilância e atendimento ao público. Compete-lhes zelar pela integridade do património cultural que lhe está diretamente confiado, executar as tarefas de vigilância e segurança diurnas, apoiar ações de emergência da salvaguarda do património 



40 Número 108 27 de junho de 2019devidamente comprovadas, acolher o público, orientar, encaminhar e prestar informações de carácter geral sobre a história, as coleções, a organização e o funcionamento das respetivas instituições, assegurando ainda o serviço de bilheteira e da gestão das lojas dos museus, sem prejuízo de outras tarefas afins que venham contribuir para o normal funcionamento da instituição.Para o exercício destas funções devem possuir preferencialmente:Bons conhecimentos de uma ou mais línguas estrangeiras (preferencialmente inglês, francês ou alemão) e ainda conhecimentos básicos de Informática (Internet/Office) na ótica do utilizador.8. Requisitos de Admissão: Podem ser candidatos ao presente procedimento concursal, os cidadãos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, que reúnam os requisitos gerais e especiais abaixo identificados. 8.1. Requisitos gerais:Referências A, B, C, D, E, F, G, H e I: Os referidos no artigo 17.º da LTFP: a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;b) 18 anos de idade completos;c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas a que se propõe desempenhar;d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;e) Cumprimento das leis da vacinação obrigatória.8.2. Requisitos Especiais:Referências D e E:Domínio da língua Inglesa;Domínio de um idioma opcional - Alemão, Francês ou Espanhol;Conhecimentos sobre história, geografia, cultura, gastronomia da Madeira bem como da sua atividade turística regional.8.3. O candidato deve reunir os requisitos referidos nos pontos 8.1. e 8.2. até à data limite para apresentação de candidaturas.9. Condições especiais do presente procedimento concursal: Nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, os beneficiários de programa de emprego, que ocuparam, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, os postos de trabalho ora colocados a concurso, têm as seguintes garantias e privilégios:a) São obrigatoriamente notificados da abertura do respetivo procedimento concursal; b) Uma vez admitidos ao concurso, no método de seleção obrigatório, avaliação curricular, 

têm direito a uma majoração de 40% no critério de ponderação “experiência profissional específica”. 10. Nível habilitacional exigido: Referências A, B, C, D, E, F, G, H e I - 12.º ano de escolaridade ou equivalente.11. Nos termos da alínea k) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, não são admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos nos mapas dos órgãos, idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento. 12. Formalização de candidaturas: A candidatura deve ser formalizada, obrigatoriamente, através do “Formulário de candidatura” ao procedimento concursal, a fornecer pela Direção de Serviços de Apoio à Gestão, da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, sita à Avenida Arriaga, n.º 18, 9004-519 Funchal, nos períodos compreendidos entre as 9H00 e as 12H30 e as 14H00 e as 17H30 dos dias úteis, ou a imprimir a partir do sítio oficial da BEP--RAM - Bolsa de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira em https://bep.madeira.gov.pt/Home/Formulario. 12.1. O formulário, devidamente assinado pelo candidato, é dirigido a Sua Excelência a Secretária Regional do Turismo e Cultura e é entregue por um dos seguintes meios: a) Pessoalmente, na Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Expediente, sito à Avenida Arriaga, n.º 18, 9004-050, Funchal, mediante recibo, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; b) Remetido por correio, registado e com aviso de receção, dentro do prazo de abertura do procedimento concursal.12.2. Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.13. Nos formulários deverá constar a referência à qual se candidata e devidamente preenchidos, assinados e datados, devem ser acompanhados da seguinte documentação:a) Fotocópia do respetivo certificado de habilitação académica e/ou outro profissional ou documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito;b) Declaração emitida pelos serviços de origem a que o candidato pertence, da qual consta a identificação da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, bem como a carreira e categoria de que seja titular, da posição remuneratória que detém nessa data, da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerceu funções, caso o candidato se encontre nesta situação. c) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado dos documentos comprovativos dos factos nele invocados. 



27 de junho de 2019 Número 108 4114. É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), c), d) e e) no ponto 8.1. deste aviso, desde que os candidatos declarem no formulário da candidatura, que reúnem os mesmos requisitos. 15. Os candidatos pertencentes ao Sistema Centra-lizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, ficam dispensados da entrega dos documentos comprovativos dos factos indicados no curriculum, desde que expressamente refiram que os mesmos se encontram arquivados no processo individual. 16. O júri pode exigir aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito, e que se encontrem deficientemente comprovados. 17. A não apresentação dos documentos exigidos, nos termos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, determina a exclusão dos candidatos do procedi-mento concursal.18. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 19. Métodos de Seleção: 19.1. Os métodos de seleção a adotar e respetivas ponderações, (por defeito/em regra) são os seguintes: a) Prova de Conhecimentos (PC); b) Entrevista profissional de seleção (EPS) 19.2. Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou ativi-dade caracterizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o procedimento foi publicitado e não usem a faculdade de opção pela aplicação dos métodos referidos no ponto 19.1. conferida pelo 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, são os seguintes:a) Avaliação Curricular (AC); b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).19.3. Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos beneficiários de programa de emprego, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, que ocupam o posto de trabalho posto a concurso e exercem as funções caracterizadas no ponto 7., são os seguintes: a) Avaliação Curricular (AC); b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 19.4. Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos beneficiários de programa de emprego, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, que ocupam o posto de trabalho posto a concurso e exercem as funções caracterizadas no ponto 7., e que assinalem expressamente no formulário de candidatura, no campo reservado para o 

efeito, que ao método de seleção obrigatório que lhes é aplicável, Avaliação Curricular (AC), pretendem cumular o método de seleção Prova de Conhecimentos (PC), são os seguintes: a) Avaliação Curricular (AC); b) Prova de Conhecimentos (PC); c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 19.5. Os métodos de seleção a aplicar aos candidatos beneficiários de programa de emprego, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, que não ocupam o posto de trabalho posto a concurso, são os seguintes: a) Prova de Conhecimentos (PC); b) Avaliação Curricular (AC); c) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).19.6. Prova de Conhecimentos (PC): Visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissio-nais e as competências técnicas dos candi-datos necessárias ao exercício da função, é de natureza teórica, sob a forma escrita, com consulta de legislação desde que não anotada, não sendo autorizada a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro aparelho eletrónico ou compu-torizado, tem a duração máxima de 60 minutos, é classificada de 0 a 20 valores e incide a legislação a seguir recomendada, sendo que nas referências D e E serão também avaliados os conhecimentos referidos no ponto 8.2. deste aviso.a) Legislação Geral: Referências: A, B, C, D, E, F, G, H e I: • Constituição da República Portu-guesa vigente; • Código do Trabalho - Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, retificado pelas Declarações de Retificação n.ºs 21/2009, de 18 de março e 38/2012, de 23 de julho e 28/2017, de 02 de outubro e alterado pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro, 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; • Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas - 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 dezembro, 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 



42 Número 108 27 de junho de 2019Decreto-Lei n.º 6/2019, 14 de janeiro; • Adaptação à Região Autónoma da Madeira da Lei Geral do Trabalho em funções públicas - Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto; • Código do Procedimento Adminis-trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; • Organização e funcionamento do XII Governo Regional da Madeira, aprovado pelo Decreto Regula-mentar Regional n.º 13/2017/M, de 7 de novembro; • Siglas a serem utilizadas pelos departamentos do XII Governo Regional da Madeira - Despacho n.º 397/2017, publicado no JORAM, II série, n.º 182, 3.º suplemento de 23 de outubro; • Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2019, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro; • Execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira - Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2019/M, de 13 de março;• Orgânica da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2015/M, de 18 de junho e alterada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; • Estrutura Nuclear dos Serviços do Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura, aprovada pela Portaria n.º 195/2015, de 20 de outubro; • Estrutura Flexível dos Serviços do Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura, aprovada pelo Despacho n.º 460/2015, de 2 de dezembro, publicado no JORAM, II série, n.º 217, de 2 de dezembro; • Orgânica da Direção Regional do Turismo aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2015/M, de 28 de outubro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; • Estrutura nuclear da Direção Regional do Turismo aprovada pela Portaria n.º 29/2016, de 19 de janeiro, alterada Portaria n.º 109/2016, de 15 de março; • Estrutura flexível da Direção Regional do Turismo aprovada pelo Despacho n.º 98/2016, de 15 de março, publicado no JORAM, II série, n.º 48, de 15 de março; • Orgânica da Direção Regional da Cultura aprovada pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 21/2015/M, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M, de 19 de maio; • Estrutura nuclear da Direção Regional da Cultura aprovada pela Portaria n.º 50/2016, de 19 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 570/2016, de 19 de dezembro; • Estrutura flexível da Direção Regional da Cultura aprovada pelo Despacho n.º 473/2016, de 22 de dezembro, publicado no JORAM, II série, n.º 224, de 22 de dezembro.b) Legislação Específica Referência C:• Circular n.º 01/ORÇ/2019 (DEFINI-TIVA)Execução do Orçamento da Região para 2019• Circular n.º 2/ORÇ/2019Registo dos compromissos e cálculo dos fundos disponíveis• Circular n.º 04/ORÇ/2019Registo e Acompanhamento dos En-cargos Plurianuais no Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP)Estas circulares encontram-se disponí-veis para consulta no seguinte link:www.madeira.gov.pt/drot/Estrutura/Publicações/Circularesc) Legislação Específica Referências F, G e H:• Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto, qua aprovou a Lei Quadro dos Museus Portugueses19.7. Entrevista Profissional de Seleção (EPS): Visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional, a aquisição de conhecimentos, competências e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre os entrevistadores e o entrevistado, nomeadamente os relacio-nados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.Para as referências D e E serão ainda colocadas questões nos idiomas referidos no ponto 7.2.Este método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12 e 8 e 4 valores. 19.8. Avaliação Curricular (AC): Visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da expe-riência adquirida e da formação realizada e tipo de funções exercidas. São considerados e ponderados os elementos de maior relevânciapara o posto de trabalho a ocupar, designada-mente: habilitação académica, formação profissional, experiência profissional geral e 



27 de junho de 2019 Número 108 43experiência profissional específica, todas relacionadas com o exercício da função a concurso. Este método de seleção é avaliado de 0 a 20 valores, sendo valorado o critério de ponderação experiência profissional específica dos candidatos beneficiários de programa de emprego, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, com uma majoração de 40% em relação aos demais candidatos. Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, formações e experiência que se encontrem devidamente concluídos e comprovados documentalmente, sendo que, os candidatos beneficiários de programa de emprego, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, devem juntar declaração, a emitir pelo serviço onde exerceram funções, onde conste, de forma inequívoca, a identificação do programa e respetiva duração, bem como discriminação das funções exercidas. 20. Ordenação Final (OF): A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas dos métodos de seleção aplicáveis em cada caso, que será expressa na escala de 0 a 20 valores e será efetuada através da seguinte fórmula, consoante a origem e/ou opção do candidato: a) Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 19.1.: OF = PC (70%) + EPS (30%) b) Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 19.2.: OF = AC (70%) + EPS (30%) c) Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 19.3.: OF = AC (70%) + EPS (30%) d) Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 19.4.: OF = AC (35%) + PC (35%) + EPS (30%) e) Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 19.5.: OF = PC (35%) + AC (35%) + EPS (30%) 20.1. Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos no n.º 2 do artigo 27.º da Portaria n.º 125- A/2019, de 30 de abril. 21. A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção determinará a desistência do procedimento, bem como serão excluídos no procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte, considerando-se, por conseguinte, excluídos da ordenação final. 

22. Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são publicados no sítio da Internet da entidade.23. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato em caso de dúvidas sobre a situação que descreveram, a apresentação de documento comprovativo das suas declarações.24. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.25. Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos: A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, será afixada em local visível e público nas instalações da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e disponibilizada na página eletrónica em: https://www.madeira.gov.pt/srtc/procedimentosconcursais/, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira com informação sobre a sua publicitação.26. Constituição do Júri: Referências A e B:Presidente: - Sónia José Carvalho Olim Menezes, Diretora de Serviços de Apoio à Gestão (em regime de substituição) da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.Vogais efetivos: - Maria Helena dos Passos Rêgo Grácio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Direção de Serviços de Apoio à Gestão da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; - Elisabete Sousa Mendes Ferreira, Técnica Superior integrada no Sistema Centralizado deGestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão -- Expediente. Vogais Suplentes: - Zita Marília Sousa Escórcio Cunha, Coordenadora Técnica integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão de Recursos Humanos; - Carla Marília de Freitas Abreu, Assistente Técnica integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão -- Expediente. Referência C:Presidente: - Maria da Paz Clode Figueira Silva Freitas, Diretora de Serviços da Unidade de Gestão da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.



44 Número 108 27 de junho de 2019Vogais efetivos: - Maria Helena dos Passos Rêgo Grácio, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Direção de Serviços de Apoio à Gestão da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; - Tânia Bernardete Manica Martins, Técnica Superior integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Unidade de Gestão da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.Vogais Suplentes: - Ana Paula Pontes de Abreu Rodrigues, Coordenadora Especialista integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão Finan-ceira e Património;- Maria Clara Rodrigues Teixeira, Coorde-nadora Especialista integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão Financeira e Património.Referências D e E:Presidente: - Bárbara Sofia da Silva Spínola, Diretora de Serviços de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.Vogais efetivos: - Maria Clara Faria Cabral de Noronha, Chefe de Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; - Patrícia Manuela Rodrigues Santos Branco, Técnica Superior integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo.Vogais Suplentes: - Lúcia Maria Vieira de Brito Figueiroa, Técnica Superior integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo;- Maria do Monte Soares Gonçalves Pereira, Técnica Superior (em mobilidade intercarreiras) integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Divisão de Informação e Projetos Turísticos da Direção Regional do Turismo.Referências F, G e H:Presidente: Maria Teresa Mendes de Azeredo Pais, Diretora do Museu Quinta das Cruzes da 

Direção Regional da Cultura da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.Vogais efetivos: - Lídia Maria Faria Goes Ferreira, Diretora do Museu Etnográfico da Madeira da Direção Regional da Cultura da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos; - Maria Márcia Freitas Sousa, Diretora do Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira da Direção Regional da Cultura da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.Vogais Suplentes: - Emanuel Elmiro Rodrigues Correia, Técnico Superior integrado no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeto aos Serviços Centrais Direção Regional da Cultura.- Zita Marília Sousa Escórcio Cunha, Coordenadora Técnica integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão de Recursos Humanos.Referência I:Presidente: - Emanuel Elmiro Rodrigues Correia, Técnico Superior integrado no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeto aos Serviços Centrais Direção Regional da Cultura.Vogais efetivos: - Diamantina Lira Vieira, Coordenadora Técnica integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta ao Centro de Estudos de História do Atlântico Doutor Alberto da Direção Regional da Cultura, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos; - Zita Marília Sousa Escórcio Cunha, Coordenadora Técnica integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão de Recursos Humanos.Vogais Suplentes:- Maria Clara Rodrigues Teixeira, Coordena-dora Especialista integrada no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão Financeira e Património; - Maria Lígia Caldeira Rocha, Coordenadora Especialista integrada no Sistema Centra-lizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional do Turismo e Cultura afeta à Divisão de Gestão de Aprovisiona-mento e Contratos. 



27 de junho de 2019 Número 108 4527. 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. 28. Considerando que o presente procedimento concursal se enquadra no procedimento especial de regularização de precariedade previsto no artigo 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro, que estabelece as garantias e privilégios previstos nos n.ºs 1 e 2 daquele normativo, aqui descritos no ponto 4., não lhe é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, conjugado com os n.ºs 2 e 3 do artigo 37.º da LTFP, e o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.Secretaria Regional do Turismo e Cultura, 17 de junho 2019.A CHEFE DO GABINETE, Isabel Alexandra Vieira de Brito Figueiroa
Aviso n.º 240/2019Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 68/2013, de 29 de agosto, e, 128/2015, de 3 de setembro, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional do Turismo e Cultura, de 2019-05-27, se encontra aberto procedimento concursal destinado ao provimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 1.º grau, da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da  Secretária Regional do Turismo e Cultura.1. Cargo dirigente a prover: Diretor de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura.a) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as sucessivas alterações, e, no âmbito da atribuição da Unidade Orgânica da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, constantes do n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 195/2015, de 20 de outubro, publicada no JORAM, n.º 161, I série, de 20 de outubro;b) Requisitos legais de provimento: Os constantes do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 deabril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e alterado e republicado pelo Decreto Legisla-tivo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho a saber:

i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado;ii) Reunir 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível licenciatura.c) Perfil preferencial: Licenciatura em Direito, Gestão ou Economia, com comprovada experiência dentro da área das atribuições da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura, nomeadamente as previstas no  n.º 2 do artigo 4.º da Portaria n.º 195/2015, de 20 de outubro, publicada no JORAM, n.º 161, I série, de 20 de outubro.2. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, através de requerimento dirigido à Secretária Regional do Turismo e Cultura, Avenida Arriaga, n.º 18 - 9004--519 Funchal.3. Documentos a juntar ao requerimento:3.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, sendo que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão:a) Curriculum Vitae, detalhado, devida-mente datado e assinado;b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;c) Documento comprovativo dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e alterado e republicado Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber, declaração emitida pelo órgão ou serviço onde o trabalhador exerça funções, onde conste a natureza do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira ou categoria e atividade que executa, com a indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura.3.2. O candidato deve ainda juntar:a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso;b) Documentos comprovativos da expe-riência profissional e dos conhecimentos que constituem condições preferenciais para o preenchimento do cargo.4. Procedimento concursal:a) Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar no presente procedimento são a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista Pública (EP);b) Júri do procedimento concursal:


