
PUBLICITAçÃO DE MOBILIDADE

Torna-se público, que se encontram abertas, até ao dia 14 de julho de 2027, as ofertas de emprego com os

códigos n.as OE202106100273 e 08202706100274 publicitadas na Bolsa de Emprego Público da Região

Autónoma da Madeira, nas ligações https://LreP.itratlttira.iìor,.Pt/l Í<rnrc/()lcrt;rl-l0E!). e

https://bep.madeira.gor,.pt/I Ionre/Oferta/409-O destinada a trabalhadores com vínculo de emprego público

por tempo indeterminado, para o exercício, em regime de mobilidade na categoria ou em regirne de

mobilidade intercarreiras, de funções inerentes à carreira e categoria de assistente operacional

(correspondentes ao desempenho de funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico,

enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execr,rção de

tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar

esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização,

procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos), em particuÌar funções de

manobrador de máquinas (designadamente manobrador de máquinas pesadas de movimentação de terras

com atividades relacionadas com a abertura e limpeza de caminhos e aceiros florestais e a intervenção em

atividades de movimentação de terras e outros materiais rochosos e florestais em ações de prevenção,

gestão e segurança das áreas florestais), nas áreas de atribuições da Secretaria Regional de Ambiente,

Recursos Naturais e Alterações Climáticas, designadamente nas áreas de competências do Instituto das

Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (um assistente operacional).

Os requisitos e perfil necessários às funções a exercer constam das referidas publicitações na Bolsa de

Emprego Público da Região Autónoma da Madeira.

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 25 de junho de2027
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