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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA

I l.l.As tranches a que se refere o ponto anterior serão
em número de duas.

12. Nos termos do n.o 6 do artigo I1." da Portarian3 125-
-N2019, de 30 de abrll, a ata do júri, onde constam os
parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um
dos métodos de seleção a utllizar, a grelha classificativa e o
sistema de valoração final do método, são publicitados na
pâgina eletrónica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

13, 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.

14. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
15. Publicitação da lista unitária de ordenação final

dos candidatos: A lista unitária de ordenação final dos
candidatos, após homologação, será afixada no placard do
Gabinete de Recursos Humanos e disponibilizadanapâgina
eletrónica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura,
sendo ainda publicado um aviso no JORAM com
informação referente à sua publicitação.

16. Constituição do Júri:
Presidente:

- Nuno Alexandre Gonçalves Ferreira Mota, Diretor
Regional da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da
Madeira da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Vogais efetivos:
- Dina Patrícia Noite Mendes, Diretora de Serviços

de Conservação e Restauro da Direção Regional do
Arquiys e Biblioteca da Madeira da Secretaria Règional de
Turismo e Cultura.

- Helena Teresa Pereira Granito Camacho, Diretora
de Serviços de Gestão e Tratamento de Bibliotecas da
Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira da
Seçretaria Regional de Turismo e Cultura.

Vogais Suplentes:
- Márcia Rubina Rodrigues Vieira, Técnica Superior

em mobilidade na categoria na Secretaria Regionãl de
Turismo e Cultura, a exercer funções na DiÌeção de
Serviços de Aquisições e Gestão de Depósitos.

- Nuno Miguel Ferreira de Andrade, Assistente
Técnico integrada no Sistema Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e
Cultura, afeto ao Gabinete de Ãpoio à Gestão e
Planeamento.

17. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da
Constituição da República Portuguesa, a Administração
Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens ç
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no ientido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

Secretaria Regional de Turismo e CulÍura, 23 de
dezembro de2020.

A Cuerg Do GABINETE, Raquel de Vasconçelos
Drummond Borges França

dez dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no
JORAM, para preenchimento de I lugar vago na categoria
de Inspetor, da carreira especial ainda não revista, de
Inspetor Superior, constante do mapa anexo ao Decreto
Regulamentar Regional n." 17120011ll/' de 9 de julho,
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n." 1412002/M, de ll de setembro.

2- De acordo com o Mapa Regional Consolidado de
Recrutamentos aprovado por Sua Excelência o Vice-
-Presidente do Governo, em 27 de outubro de 2020, foi
autorizado o respetivo recrutamento.

3- Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 15.o do
Decreto Legislativo Regional n." lll2018/M, de 3 de agosto
(diploma qúe adaptou ã administração regíonal autóãoma
da Madeira a LTFP).

4- Legislação aplicável: Decreto-lei n! 204198, de I I de
julho, adaptado à Região autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.' 6120071ll/, de 12 de
janeiro, Decreto-Lei 11212001, de 6 de abril e Decreto
Regulamentar Regional n.' l7l200llM, de 9 de julho,
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' 14120021l|i4, de l7 de setembro.

5- O período experimental será remunerado pelo escalão
1, índice 370, que corresponde ao escalão e índice da
categoria de Inspetor em regime de Estágio, da carreira de
Inspeção Superior, constante do mapa anexo ao Decreto
Regulamentar Regional n." 17 12001/M, de 9 de Julho,
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' 1412002/M, de 17 de Setembro, situando-se o loõal de
trabalho no Serviço Inspetivo da Direção Regional do
Trabalho e da Ação Inspetiva, sendo as condições de
trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes
para os funcionários da Administração Pública Regional.

6- O conteúdo funcional do lugar a preencher encontra-
-se previsto nos n.os 1,2 e 4 do artigo 37.'do Decreto
Regulamentar Regional n.' l7l200lllvÍ, de 9 de Julho,
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
r'Ì.o l4/20021M, de 17 de Setembro, consistindo,
designadamente, em conceber e desenvolver metodologias
e ações de informação, de aconselhamento e de controlo, no
âmbito de poderes de autoridade pública, nas empresas e
noutras organizações, com vista à promoção das condições
de trabalho, bem como realizar habalhos e estudos de apoio
às decisões da competência do pessoal dirigente do serviço
inspetivo da Direção Regional do Trabalho e da Ação
Inspetiva e prestar-lhe assessoria quando solicitado e,
igualmente assegurar a instrução de proçessos de
averiguações, de inquéritos e disciplinares.

7 - O concurso é válido apenas para a categoria indicada
e esgota-se com o respetivo preenchimento.

8 - São requisitos de admissão ao concurso:
8.1 - Gerais - os constantes do n.o 2 ariígo 29.o do

Decreto-Lei n.o 204198, de I I de julho, adaptadõ à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislãtivo Regiõnal
n." 6/2007lM, de 12 de janeiro:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos
excetuados por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter l8 anos completos;
c) Possuir as habilitações legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço

cívico, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exerçício de funções públicas ou

interdito para o exercício de funções a que se candidata;
0 Possuir a robustez fisica e o perfil psíquico

indispensáveis ao exercício da função e ter iumpridb aô leis
de vacinação obrigatória.

8.2 - Especiais: lndivíduos habilitados com licenciatura
em Direito, com carta de condução de veíçulos ligeiros e
aprovados em estágio, com classihcação não inferioi a Bom
(14 valores).
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I - Nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do Decreto-Lei
n." 112/2001, de 6 de abril e do n.o I do artigo 28." do
Decreto-l ei n." 204198, de I I de julho, faz-se público que,
na sequência do despacho da Secretária Regional dc
Inclusão Social c Cidadania, de 2211212020, foi arúorizada,
a abertura de çoncurso externo de ingresso, pelo prazo de
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8.3 - Os candidatos devem reunir os requisitos referidos
nos números anteriores até ao termo do prazo fixado para a
apresentação de candidaturas.
_ 2 - A relação dos candidatos e a lista de classificação
final serão afixadas nas Instalações da Direção Regional-do
Trqba]hg e da Ação Inspetiva, sita à Rua João Gago, n.'4-
-1.'9000-071 Funchal.

10 - As candidatwas poderão ser formalizadas, durante o
p,r.aV9 de ,abertura 4e concruso, mediante requerimento,
dirigido a Sua Excelência a Secretaria Regional da Inclusão
Social e Cidadania e enhegues pessoalmente nas instalações da
Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania - Núcleo
de Recursos Humanos, das 09h30 às 12h00 e das 14h30 às
17h00, ou remetidos pelo correio, registado e com aviso de
receção, dentro do prazo de candidaturas.

I I - Do requerimento deverão constar necessariamente,
sob pena de exclusão do concurso, os seguintes elementos;

I l.l - Identihcação completa (nome, frliação,
nacionalidade, data de nascimento, número e data de
validade do cartão de cidadão, residência com indicação do
código postal e número de telefone);

I 1.2 - Identificação do concurso (mediante referência ao
número e data do Jornal Oficial onde se encontra publicado
o presente aviso de abernrra);

1 1.3 - Habilitações Literárias;
1 1.4 - Indicação da vinculação orgânica, organismo a

que pertence o candidato, a sua carreiralcategoria,posição e
nível remuneratório em que se encontra posiõionad-o.

I 1.5 - Indicação do tempo efetivo de serviço na
carreira/categoria e na função pública.

12 - Os requerimentos de candidatura dos candidatos
deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

l2.l - Fotocópia Simples do cartão do Cidadão;
12.2 - Fotocópia Simples do certificado das habilitações

literárias e/ou profissionais exigidas;
12.3 - Declaração do candidato, sob compromisso de

honra, como reúne todos os requisitos gerais eèspeciais de
admissão ao concurso;

12.4- Declaração, devidamente autenticada e atualizada,
com data posterior à do presente Aviso de Aberlura,
emitida pelo serviço a que pertence, da qual conste de
forma inequívoca a identificaÇão da modalidãde da relação
jurídica de emprego público previamente estabelecida, a
categoria, carreira e posição e nível remuneratório em que
se.encontra posicionado, com indicação do respetivo val-or,
exigido ape_qas a çandidatos que detenham üma relação
jurídica público por tempo indetèrminado.

12.5 - Cuniculum profissional detalhado, em papel
formato A4, onde constãm os seguintes elementos: iiados
pessoais; habilitações literárias; habilitações profissionais
(especializações, estágios, seminários, ações dè formação,
etc..); experiência profissional, explicitando nomeadamente
as.diversas categorias possuídas pelos candidatos (com
indicação dos respetivos vínculos, bem como as datas do
início. e termo das funções relativamente a cada uma delas);
a indicação dos serviços onde os candidatos têm exercido
funções e a descrição_ das funções com mais interesse para o
lugar a que se candidatam; quaisquer outros elementós que
os candidatos entendam devei apresentar por serem
relevantes para apreciação do seu mérito.

13 - Os candidatos que sejam trabalhadores do sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional de lnclusão Social e Cidadania, ficam dispensados
da entrega do documento referido no ponto'12.4 do
presente aviso,_ desde que o mesmo se encòntre arquivado
no processo individual.
, 14 - A não apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos de admissão exigíveis nos tèrmos do
Decreto-Lei n." 204198, de I I de julho e constantes do
pÍesente aviso de abertura, determina a exclusão do

concurso, nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do referido
diploma.

15 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer dos
candidatos, em cáso de dúvidas sobrã a Ëituação q,.le
descrevam, a apresentação de documentos comprovativos
das suas declarações.

16 - Os candidatos aprovados no presente concurso
cumprirão um período experimental pelo período de um
ano, para frequência de estágio de ingresso na carreira de
Inspetor Superior do trabalho, cuja regulamentação, aplica-
-se em conformidade com o estipulado nos artigos 31.' e
36.o do Decreto Regulamentar Regional n." 14/2002/M, de
l7 de setembro;

16.l - O estágio far-se-á em regime de nomeação
definitiva em período experimental pelo período de um ano.

16.2 - A avaliação e classificação f,rnal do estágio
competem ao júri de estágio que é o mesmo do presente
concurso.

17- Métodos de seleção: Os métodos de seleção a
utilizar são:

a) Prova de conhecimentos escrita;
c) Entrevista profissional de seleção.
l7.l- A Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e

Específicos visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou
profissionais e a capacidade para aplicar os mesmos a
situações concretas no exercíõio das funções
correspondentes aos postos de trabalho a ocupar, incluindo
o adequado conhecimento da língua portuguesa, sendo
pontuada de 0 a 20 valores, com uma duração máxima de 2
horas, não sendo permitida a consulta de quaisquer
elementos de apoio.

Tem caráter eliminatório, só passando ao método
seguinte os candidatos aprovados com nota mínima de 9,5
(nove. vírgula cinco) valores e incide sobre as seguintes
temáticas:

17.2- Legislação necessária à preparação da prova:
Conteúdos Gerais:
. Orgânica da Secretaria Regional de Inclusão Social e

Cidadania - Decreto Regulamentar Regional n." 70120201M,
de 21 dejaneiro;

. Orgânica da Direção Regional do Trabalho e da Ação
Inspetiva, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional
n.' I4l20l6/M, de 2 de maio;

. Portaria f 24012016, de 23 de juúo, que aprova a
estrutura nuclear da Direção Regional do Trabalho e da
Ação Inspetiva;. Desp,acho n.' 27912016, de 7 julho, que aprova a
estrutura flexível da Direção Regional do Tiabalho e da
Ação Inspetiva;. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Lei
n.o 3512014, de 20 de junho, alterada pelas Leis
n.'s 84/2015, de 7 de agosto, 1812016, de 20 de junho,
2512017 , de 30 de maío, 1012017 , de 14 de agosto, 7tl20l7 ,
de 16 de agosto, 4912018, de l4 de agosto, e1112018, de3l
de dezembro;

. Decreto Legislativo Regional n.'11/2018/M, de 3 de
agosto, adapta à administração regional autónoma da
Madeira a Lei n.o 3512014, de 20 de junho, que aprovou a
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e-altera o
Decreto Regulamentar Regional n! l0l20|3lM, de 28 de
junllo, que regulamenta a Bolsa de Emprego Público da
Madeira;

. Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 412015, de 7 de janeiro;

. Sistema integrado de gestão e avaliação do
desempenho na administração regional autónoma da
Madeira - SIADAPRAM - Decreto Legislativo Regional
n." 2112009/M, de 2l de agosto, alterãdo pelo Dõcreto
Legislativo Regional n." I2l20l5lM. de 2l de dezembro;
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- Dr.u Sara Patriçia Rodrigues Santos - Tecnica Superior
da Direção de Serviços de Assuntos Laborais da Direção
Regional do Trabalho e Ação Inspetiva.

Vogais Suplentes:
- Dr." Patrícia da Costa Cabral Vasconcelos - Inspetora

da Direção Regional do Trabalho e Ação Inspetiva;
- Eng.". Sérgio Filipe Freitas Coelho - Inspetor da

Direção Regional do Trabalho e Ação Inspetiva;
21- Em cumprimento da alítea h) do artigo 9.' da

Constituição, a Administração 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.

Funchal, 28 de dezembro de 2020.

A CHErg Do GABINETE, Rosária Isabel Pereira Correia
Sardinha

INSTITUTo DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM

Aviso n.o 81112020

Para conhecimento dos interessados, e em
do disposto nos números 4 e 5 do artigo 28.', a
n.' 125-N2019, de 30 de abril, torna-se que a lista
de ordenação final do procedimento
constituição de vínculo de emprego ,\4
de contrato de trabalho em funções licas por tempo
indeterminado, de quinze postos na caÍïelra e

categoria de Técnico a área de Direito, aberto
no JORAM, II Série,pelo Aviso n.o 3

n." 143, de 3l de julho, por despacho da

. Orçamento da Região Autónoma da Madeira para
2020 - Decreto Legislativo Regional n." l-N2020lM, de 3
de fevereiro.

Conteúdos Específicos :. Código do Trabalho - Lei n.o 112009, de 12 de
fevereiro,

. Decreto - Lei n.o 433/82, de 21 de outubro - Regime
Geral das Contraordenações ;. Lei n.o 101/2009, 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.o 10212009, de 10 de setembro;. Decreto - Lei n.o 273/2003, de 29 de outubro -
- Procede à revisão da regulamentação das condições de
segurança e de saúde no trabalho em estaleiros temporários
ou móveis, constante do Decreto-Lei n." 155/95, de I de
julho, mantendo as prescrições mínimas de segurança e
saúde no trabalho estabelecidas pela Diretiva
n.' 92151ICEE, do Conselho, de 24 de junho.

l8 - A entrevista profissional de seleção visa avaliar a
experiência profissional e aspetos comportamentais
relacionados com a capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal.

l8.l - Na entrevista profissional de seleção são
atribuídas as menções quantitativas de acordo com o
estipulado no n.o I do artigo 26.'do Decreto-Lei n." 204/98,
de 11 de julho.

19 - São excluídos do conçurso os candidatos que não
compareçam a qualquer um dos métodos de seleção
indicados.

20 - Classificação final: A classificação final, expressa
na escala de 0 a 20 valores, resultará da média aritmética
dos resultados obtidos na prova Escrita de Conhecimentos
Gerais e Específicos e na entrevista profissional de seleção,
considerando-se não aprovados os çandidatos que
obtiverem nota inferior a 9,5 (nove vírgula cinco) valores.
O sistema de classifiçação final, incluindo a respetiva
formula classificativa, consta da ata de reunião do júri do
concurso.

21 - Os critérios de apreciação e ponderação do método
de seleção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam de atas
das reuniões do júri do çoncurso, sendo as mesmas
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

22 - A relação dos candidatos admitidos e excluídos ao
concurso será afixada nas Instalações da Direção Regional
do Trabalho e da Ação Inspetiva, sita à Rua João Gago,
n.o 4-1." 9000-071 Funchal., depois do júri proceder à
notificação dos candidatos excluídos, nos termos do artigo
34." do Decreto-Lei 204/98, de 11 de julho.

23 - A lista de classificação final será publicitada, nos
termos do n.o 3 do artigo 40." do Deçreto-Lei 204198, de 11
dejulho, depois dojúri concluir a audição dos interessados,
conforme estabelece o artigo 38.u do mesmo diploma.

24- Critérios de desempate: em caso de igualdade de
valoração, os critérios de desempate são os fixados no n.o 1

do artigo 37.'do Decreto-Lei n.' 204198, de I I de julho.
25- As falsas declarações serão punidas nos termos da

lei.
26- Composição e identificação do júri:
Presidente: Dr.o Sandra Maria Fernandes Gonçalves -

- Diretora de Serviços de Apoio à Ação lnspetiva da
Direção Regional do Trabalho e Ação Inspetiva;

Vogais efetivos: Dr." Cátia Filipa Fernandes Caroto
Escórcio - Inspetora da Direção Regional do Trabalho c
Ação Inspetiva, que substituìrá o presidente dojúri nas suas
faltas e impedimentos;

Exma. Presidente do
Segurança Social da
se encontra
de Segurança
Garcia, n.o I
deste

Diretivo do Instituto de
IP-RAM, de 28112/2020, e

à entrada do Piso -1, do Instituto
da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias

e disponível na página eletrónica
em http ://www. seg-social.ptlprocedimentos-

A PRESIDENTE Do CoNSELHO DIRETtvo, Micaela
Fonseca de Freitas.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICU E
DESENVOLVIMENTO RU

Declaração de Retificação

Declara-se sem efeito o A
dezembro de 2020, publicado

' ll5/2020, de 23 de
suplemento do Jornal

Oficial,II Série, n." 240, de de dezembro de 2020, por
corresponder
n.'779/2020,

à publicação duplicado do texto do AVlSO

suplemento do Jomal il
de 2020, publicado no 2."
Série, n.o 240, de 23 de

dezembro de2020.

de
2 dezembro

Secretaria
Rural, aos 29

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
de2020.

de 23 de

de Agricultura e Desenvolvimento
de 2020.de

A Cua,ne DE GABNETE, Daniela Rodrigues Olim


