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CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA NA

CATEGORIA DE TNSPETOR EM REGIME DE ESTAGIO DA CARREIRA DE INSPETOR

SUPERIOR DO TRABALHO

ATA NÚMERO UM

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu nas

instalações da Direção Regional do Trabalho e da Ação lnspetiva, adiante designada por

DRTAI, sita à Rua de João Gago, número quatro, o júri constante do aviso de abertura do

concurso externo de ingresso para preenchimento de uma vaga na categoria de inspetor

em regime de estágio da carreira de inspetor superior do trabalho previsto 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 vinte e dois de dezembro de dois mil e vinte:-

Presidente: - Dr.a Sandra Maria Fernandes Gonçalves - Diretora de Serviços de Apoio à

Ação lnspetiva da Direção Regional do Trabalho e Ação lnspetiva;-

Vogais efetivos: - Dr." Cátia Filipa Fernandes Caroto Escorcio -lnspetora da Direção

Regional do Trabalho e Ação lnspetiva, que substituirá a presidente do júri nas suas faltas

e impedimentos;

- Dr." Sara Patrícia Rodrigues Santos - Técnica Superior da Direção de Serviços de

Assuntos Laborais da Direção Regional do Trabalho e Ação lnspetiva, a fìm de, em

conformidade com as disposições legais em vigor, proceder à definição dos métodos de

seleção a utilizar e respectivos critérios de avaliação e ponderação, assim como do

sistema de classificação final e respectiva fórmula classiÍìcativa, 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

19o do Decreto-Lei no 204198, de 11 de Julho, o júri deliberou que, a Prova Escrita de

Conhecimentos Gerais e Específicos e a Entrevista Profissional de Seleção serão os

métodos de seleção a utilizar,--

A Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e Específicos tem caráter eliminatorio, so

passando ao método seguinte os candidatos aprovados com nota mínima de g,5 (nove

vírgula cinco) valores, visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e a
capacidade para aplicar os mesmos a situações concretas no exercício das funções

correspondentes ao posto de trabalho a ocupar, incluindo o adequado conhecimento da
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Será adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimasr e com uma ponderação final de 60%

A Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e Específicos reveste-se de natureza teórica, de

realização individual e será efetuada em suporte de papel, sem possibilidade de consulta

de quaisquer elementos de apoio, com a duração de 2 horas

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.o 1012020/M, de 21 dejaneiro;

. Orgânica da Direção Regional do Trabalho e Ação lnspetiva, aprovada pelo Decreto

Regulamentar Regional n.o 1412016/M, de 2 de maio;-

. Portaria n.o 24012016, de 23 de junho, que aprova a estrutura nuclear da Direção

Regional do Trabalho e da Ação lnspetiva;

. Despacho n.o 27912016, de 7 julho, que aprova a estrutura flexível da Direção Regional

do Trabalho e da Ação lnspetiva;

. Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas - Lei n.o 3512014, de 20 de junho, alterada

pelas Leis n.os 8412015, de 7 de agosto, 1812016, de 20 de junho, 2512017, de 30 de maio,

7012017, de 14 de Agosto, 7312017, de 16 de Agosto, 4912018, de 14 de agosto, e

7112018, de 31 de dezembro;

. Decreto Legislativo Regional n.o 1112018/M, de 3 de agosto, adapta à administração

regional autonoma 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.o

1012013/M, de 28 de junho, que regulamenta a Bolsa de Emprego Público da Madeira;----
. Codigo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 412015, de 7 de

Janerro;

. Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional

autónoma da Madeira - SIADAPRAM - Decreto Legislativo Regional n.o 27120091M, de 21

de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1212015/M, de 21 de dezembro;

. Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020 - Decreto Legislativo Regional n.o

1-N20201M, de 3 de fevereiro.--

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

temáticas:-
. Código do Trabalho - Lei n.o 712009, de 12 de fevereiro,

. Decreto - Lei n.o 433182, de 27 de outubro - Regime Geral das Contraordenações;-----
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. Lei n.o 10712009, 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 27312003, 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.o 155/95, de 1 de julho, mantendo as prescrições mínimas de

segurança e saúde no trabalho estabelecidas pela Diretiva n.o 92157|CEE, do Conselho, de

24 de junho

O Grupo I da prova de Escrita de Conhecimentos Gerais e Específicos será constituído por

quatro questões e o Grupo ll por 12 questões, todas valoradas do seguinte modo:----------

- Se responder fundamentando de forma exaustiva todos os aspetos essenciais: Elevado -
um virgula vinte e cinco valores;

- Se responder fundamentando de forma precisa e adequada: Bom - um valor;

- Se responder fundamentando de forma pouco precisa: Suficiente - zerc virgula setenta e

cinco valores;----

- Se responder fundamentando de forma débil: Reduzido - zero virgula cinco valores;-------

- Se responder sem fundamentar: lnsuficiente - zero vírgula vinte e cinco valores;---------

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

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

Espec

Pg = (PCG -25%) + (PCE-75%)

w

Sendo

PC = Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e Específi

PCG = Prova Conhecimentos Gerais

PCE= Prova Conhecimentos Específicos----

Entrevista Profissional de Seleção (EPS

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS), visa avaliar a experiência profissional e

aspetos comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de

comunicação e de relacionamento interpessoal.-------

Este método é avaliado segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Sufìciente,

Reduzido e lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifìcações de 20,

16,12eBe4valores

Para efeitos de aplicação do presente método de seleção, o júri estabeleceu os seguintes

fatores:-----
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- Motivação e lnteresse (Ml

- Capacidade de expressão e fluência verbal (CE

- Responsabilidade (RESP

Nestes termos consideram-se

Sentido Crítico (SC) - Visa avaliar e ponderar a capacidade de raciocínio, sequência lógica

e iniciativa perante contextos de trabalho apresentados, bem como a opinião

fundamentada sobre as questões suscitadas, classificadas do seguinte modo

- Elevado = 20 valores - Excelente capacidade de reflexão e crítica, evidenciando elevada

competência pa'a o desempenho de funções do posto de trabalho a ocupar
- Bom = 16 valores - Capacidade de reflexão e crítica de nível superior, satisfazendo mais

do que o exigível, para o normal desempenho das funções do posto de trabalho a ocupar.-

- Suficiente = 12 valores - Capacidade de reflexão e crítica, consideradas regulares e de

nível satisfatorio atendendo ao normal desempenho das funções do posto de trabalho a

ocupar;---

- Reduzido = B valores - Capacidade de reflexão e crítica consideradas limitadas e de

nível reduzido atendendo ao normal desempenho das funções do posto de trabalho a
ocupar;----

lnsuficiente = 4 valores - Capacidade de reflexão e crítica, consideradas regulares e de

nível reduzido, que não satisfaz as exigências do posto de trabalho a ocupar

Motivação e lnteresse (Ml) - Pretende-se correlacionar as motivações e interesses dos

candidatos face ao conteúdo e exigência do posto de trabalho a ocupar, classificados do

seguinte modo

- Elevado = 20 valores - Quando evidencia elevada motivação e interesse e vocação para

o exercício de funções na ârea de atuação do posto de trabalho a ocupar.---

- Bom = 16 valores - Quando evidencia muita motivação e interesse e vocação para o

exercício de funções na ârea de atuação do posto de trabalho a ocupar.---

- Suficiente = 12 valores - Quando evidencia razoável motivação e interesse e vocação

para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar

- Reduzido = 8 valores - Quando evidencia muÍto pouca motivação e interesse e vocação

para o exercício de funções na ârea de atuação do posto de trabalho a ocupar

- lnsuficiente = 4 valores - Quando não evidencia qualquer motivação e interesse e

vocação para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar.-

Capacidade de expressão e fluência verbal (CEFV) - Avaliará a fluência verbal, coerência

e riqueza da expressão verbal e nível de construção frásica, classificados do seguinte
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- Elevado = 20 valores - Expressão muito fluente e clara, com acentuada riqueza

vocabular e elevado nível de construção de frases

- Bom = 16 valores - Expressão oral clara, com vocabulário rico e bom nívelde construção

$-.

frásica;---

- Suficiente = 12 valores - Razoável expressão oral e suficientemente clara, com média

riqueza vocabula

- Reduzido = 8 valores - Limitação na expressão oral e pouco clara, com muito pouca

riqueza vocabula

- lnsuficiente = 4 valores - Muito limitada na expressão oral com exposição das questões

de forma pouco clara

Responsabilidade (RESP) - Enquadramento do candidato, com vista a avaliar a sua

responsabilidade e compromisso a nível profissional relativamente ao posto de trabalho a

ocupar, classificados do seguinte modo:---

- Elevado = 20 valores - Quando evidencia elevada responsabilidade e compromisso para

o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar

- Bom = 16 valores - Quando evidencia muita responsabilidade e compromisso para o

exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar

- Suficiente = 12 valores - Quando evidencia razoável responsabilidade e compromisso

para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar

- Reduzido = 8 valores - Quando evidencia muito pouca responsabilidade e compromisso

para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a ocupar

- lnsuficiente = 4 valores Quando não evidencia qualquer responsabilidade e

compromisso para o exercício de funções na área de atuação do posto de trabalho a

ocupar.-----

Será adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas

e com uma ponderação final de 40o/o.-----

A classifìcação deste método resultará da média aritmética dos resultados obtidos em

cada fator.-

Ordenação final (OF

A 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: Prova Escrita de Conhecimentos Gerais e Específicos (PC) e

Entrevista Profissional de Seleção (EPS);

OF = PC (60%)+ EPS (40%

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente acta que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Júri.-------

5



s, R

REGÉO AUTÓNoMA DA MADEIRA

g
SEGRETARIA REGIoNAL oe IncIusÃo socIAL E GIDADANIA

A PRESIDENTE,

(Sandra ernandes Gonçalves)

AS VOGAIS,

(Cátía Filipa F Caroto Escórcio)

(Sara Patrícia Rodrigues Santos)
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