
5, R,

REGÁO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PREENCHIMENTO DE UMAVAGA NA CATEGORIA

DE INSPECTOR EM REGIME DE ESTÁGIO DA CARREIRA DE SUPERIOR DE INSPECçÃO

ACTA NÚMERO UM

'-'-- Aos trinta dlas mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu nas
instalações do serviço lnspetivo da Direção Regional do Trabalho e Ação inspetiva, sita à Rua

da Boa viagem n.036, número quatro, o júri constante do aviso de abeftura do concurso externo
de ingresso para preenchimento de duas vagas na categoria de inspetor em regime de estágio
da carreira superior de inspeção prevísto no mapa de pessoal centralizado da Secretaria
Regional da lnclusão Social e Cidadania, na modalidade de nomeação, por Despacho de Sua

Excelência a Secretária Regional de lnclusão Social e Cidadania de trinta de dezembro de dois
mil e vinte e um:---------

Presidente: - Dr.o Andreia lsabel Rodrigues Florença- Chefe de Divisão da Divisão de
Contraordenações La bora is; ------------

Vogais efetivos: - Dr.o Albina Maria Maurício Jardim - Técnica Superior da Divisão de
Contraordenações Laborais da DRTAI, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e
impedimenlos;

- Dr'e Sara Carolina Figueira Dias -Técnica Superior da Divisão de Contraordenaçôes Laborais
da DRTAI, a fim de, em conformidade com as disposições legais em vigor, proceder à definição
dos métodos de selecção a utilizar e respectivos critérios de avaliação e ponderação, assim
como do sistema de classificação final e respectiva fórmula classificativa, para efeitos de
elaboração do respectivo aviso de abertura de concurso
---- Aberta a reunião e discutidos os métodos de seleção de acordo com o disposto no artigo
L9s do Decreto-Lei ne 214lg8, de 11 de Julho, o júri deliberou que, a Prova escrita de
conhecimentos gerais e específicos, a Avaliação curricular e a Entrevista profissional de
seleção, serão os métodos de seleção a utilizar, sendo a inexistência de carta de condução, e

a prova de conhecimentos gerais, eliminatórias de per sí, desde que os candidatos não

obtenham uma classificação mínima de nove valores e meio na mesma.------

---' O júri deliberou realizar uma Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos (pC), de
natureza teórica, em suporte de papel, com a duração máxima de duas horas, com
possibilidade de consulta de legislaçáo não anotada
---'- Será dividida em dois grupos, sendo o primeiro constituído por uma prova de
conhecimentos gerais e o segundo grupo por uma prova de conhecimentos específicos e incide
sobre as seguintes temáticas:--
-'--- I Grupo - Prova Escrita de Conhecimentos Gerais - incidirá sobre as seguintes temáticas:-

' Orgânica da Secretaria Regional de lnclusão Social e Cidadania - Decreto Regulamentar
Regional n.p L0l2O20lM, de 21 de janeiro;

' Orgânica da Direção Regional do Trabalho e Ação lnspetiva, aprovada pelo Decreto
Regulamentar Regional n.e L4n0!61M, de 2 de maio;-----

' Portaria n.s 24Ol2Ql6, de 23 de junho, que aprova a estrutura nuclear da Direção Regional

do Trabalho e da Ação lnspetiva;
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. Despacho n.s 27gnAl6, de 7 Julho, que ôprova a estrutura flexível da Direção Regional do

. LeiGeraldoTrabalhoem Funções Públicas - Lei n.q 35t20L4, de 20 de junho, alterada pelas

Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, L8I2OL6, de 20 de junho, 25l2OL7 , de 30 de maio, 70120L7 ,

de 1.4 de Agosto, nlzAv, de 16 de Agosto, 49nAI8, de 14 de agosto, e7Ll20L8, de 31de

dezembro; -------
. Decreto Leglslatlvo Reglonal n.s 1U2018/M, de 3 de agosto, adapta à adtttittisttação regiottal

autónoma da Madeira a Lei n.o 3512014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral doTrabalho

em Funções públicas, e aitera o Decreto Regulamentar Regionai n.s LAl2Ot-í|M, de 28 de junho,

que regulamenta a Bolsa de Emprego Público da Madeira;'

. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.e 412075, de 7 de

ïrabalho e da Ação lnsPetiva;

lanerro;------

temáticas:--

----- ll Grupo - Prova Escrita de conhecimentos Específicos - incidirá sobre as seguintes

. Código do Trahalho - Lei n.q 7120ç9, dc 12 da fcvcrciro,

. Decreto - Lei n.s 433182, de 27 de outubro - Regime Geral das Contraordenações;-'----------

. Lei n.e I07n}lg, de 14 de setembro - Regime Processual aplicável às Contraordenações

Laborais e de Segurança Social;

. Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho- Lei n.e 10U20A9, de 10 de

setembro;
. Decreto - Lei n.s 27312003, de 29 de outubro - Procede à revlsão da regulamentação das

condições de segurança e de saúde no trabalho ern estaleiros temporários ou móveis,

constante do Decreto-Lei n.p 155/95, de L de julho, mantendo as prescrições mínimas de

segurança e saúde no trabalho estabelecidas pela Diretiva n's 92157 ICEE, do Conselho' de 24

de junho.

---- Cada grupo {Grupo I e Grupo ll) da prova de Escrita cie Conhecimentos Gerais e EspecíÍieos,

será classificada de zero a vinte valores, considerando a somô aritmética das cotações obtidAs

em cada uma das duas partes em que se traduzirá a prova

---- Cada Grupo será constituído por oito questões valoradas do seguinte modo:*------

- Se responder fundamentando de forma exaustiva todos os aspetos essenciais: Elevado - dois

vírgula cinco valores;

- Se responder fundarnerrtarrdu de Íurrrru plecisa e adequada: Bonr - dois valores; -"'----- '

- Se responder fundamentando de forma pouco precisa: Suficiente - um vírgula cinco valores;-

- Se responder fundamentando de forma débil: Reduzido - um valor;

- Se responder sem fundamentar: lnsuficiente - zero vírgula cinco valores----'--------'-'

- Se não souber/ não responder - zero valores."---

----- O Júri deliberou aplicar a seguinte fórmula na Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e

Específicos

pç =( pCG -50%) + (pCE-50%)

----- prosseguindo a reunião, o Júri deliberou, que na Avaliação Curricular (AC), serão

considerados os seguintes fatores:---
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----- HabilitacLo Académlca de Base (HAE), que terá em conta a formação académlca, nos

seguintes termos:

------ Nota Final na Licenciatura de 15 até 20 Valores-- ------ 20 valores;

----- Nota Final na Licenciatura de 14 a L5 Valores 1.6 valores;

----- Nota Final na Licenciatura de L2 a 13 Valores -----------14 valores;

------ Nota Final na Licenciatura de L1 Valores--------------- -- 12 valores;

----- Nota Final na Licenciatura de L0 Valores---------------- - 10 valores;

---- Exoeriência ProÍissional {EP), será apurada através da média aritmética da ponderação

do desempenho efetivo de funções na área do Direito, e em funções na área de da Segurança

e Higiene no Trabalho, de acordo com os seguintes parâmetros:

------ Desempenho de tunções na área do direito (AD):--.-.---

------ Mais de cinco anos---------- -----20 valores;

------ Mais de dois anos até cinco anos--- ----------15 valores;

------ Menos de 2 anos--- --------------10 valores;

Desempenho de funções na Área de Segurança e Higiene no Trabalho (ASHT):--..-

------ Mais de cinco anos---------- -----20 valores;

----- Mais de dois anos até cinco anos--- ----------15 valores;

----- Menos de 2 anos--- --------------10 valores;

----- Sem desempenho de funções-- 5 valores;

----- Formacão ProfisEional (FPl, que será apurada a partir da frequência e conclusão de cursos,

seminários e açôes de formação, nos seguintes termos:
------ Dois valores por cada curso, seminário ou ação de formação, desde que se insira no

domínio da respetiva área funcional, a partir do mínimo de dez valores, na ausência de

formação e até ao limite de vinte valores. -------------

------ A clqFslÍicação da Avaliaçâq Curriculaf, resultará da média aritmética de HAB, EP e FP.

------ Avançando a reunião, o Júri deliberou que na Entrêvista profissional de seleção, avaliará,

numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e

pessoais dos candidatos, sendo os seguintes fatores a ponderar: lnteresse e Motivação

Profissional, Expressâo e Fluência Verbal, Sentido CrÍtico, Capacidade de Relacionamento e

Conhecimento dos Problemas e Tarefas lnerentes às Funçôes a Exercer.---

--:-- No lnteresse e Motivação Profissional (lMP), o júri avaliará o interesse que o candidato

manifesta em relação ao cargo a que se candidatou, sendo essa avaliação feita através do

empenho e rigor demonstrado nas respostas, na atenção e na postura ativa ou passiva que

manifeste no desenrolar de toda a entrevista

----- Na Expressão e Fluência Verbal (EFV), o júri avaliará a capacidade do candidato em

ordenar e expressar os seus raciocínios e conhecimentos, a capacidade de síntese e precisão

da linguagem

----- No Sentido Crítico (SC), o júri avaliará as opções tomadas e a capacidade de

fundamentação e argumentação do candidato.---------------

------ Na Capacidade de Relacionamento (CR), o júri avaliará a capacidade de interação pessoal

do candidato, bem como a sua disposição para o trabalho em grupo.--
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------ No Conhecimento dos Problemas e Tarefas lnerentes às Funções a Exercer (CPTFE), o júri

avaliará o candidato sobre os conhecimentos dos problemas e tarefas inerentes ao conteúdo

funcional do cargo a que se candidata.---

------ A cada um dos cinco fatores, serão atribuídas as seguintes menções qualitativas -
Favorável preferencialmente, bastante favorável, favorável, favorável com reservas e não

favorável, correspondendo-lhes, respetivamente as classificaçôes de 4, 3, 2, 1 e 0 Valores.----

------ EPS = (ÍMP) 4 + (EFV) 4 +(SC) 4 + (CR) 4 + (CF'TFE) 4 = 20 valores---------

------ CIÁSSIFICAçÃO FINAL- O Júri deliberou que, a classificação final será expressa na escala

cie zero a vinte valores e resuiiará cla rnériia ariti-rréiica sinipies das classificações obtidas nos

métodos de seleção, utilizando-se para o efeito a seguinte fórmula:----

------ CF = PC+ AC+ EPS

------3----------

------ AC = HAB + EP (AD+ASHT) + FPl3 = 20 valores

----"- CF - Classificação final

----- PC - Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e Específicos

----- PCG = Prova Conhecimentos Gerais---

----- PCE= Prova Conhecimentos Específicos--

------ AC = Avaliação Curricular

------ HAB = Habilitação Académica de Base------

----- AD= Desempenho de funçôes na área do direito--
----- ASHT= Desempenho de funçôes na área da Segurança e Higiene no Trabalho

------ FP = Formação Profissiona

---- EPS: Entrevista ProfissionaÍ de Seleção;-

----- IMP: lntcrcssc c Motivação Pcssoal;

------ EFV: Expressão e Fluência Verbal;------

---- SC: Sentido Crítico;-------

------ CR: Capacidade de Relacionamento;-------

----- CPTFE: Cônheclmento dos Problemãs e TareÍas lnerêntês às Funçôes a Exercer----

------ E nada mais havendo a tratar a Presidente doJúri deu por encerrada a reunião da qual se

lavrou a presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada, segue assinada pelos

membros do júri

A DENTE,
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