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ATA N.S 1

IDENTIFICAçÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

PROCEDIMENTO

CONCURSAL

COMUM

CARREIRA/CATEGORIA - TÉCNICO SUPERIOR

HABILITAÇÃO ACADÉMICA/ÁREA DE FORMAÇÃO

LICENCIATURA EM GESTÃO OU ECONOMIA OU CONTABILIDADE

OU PUBLICA OU FINAN

PARA OCUPAçÃO DE UM POSTO DE TRABALHo ABRANGIDo PELo SISTEMA

CENTRALIZADO Og CESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA REGIONAL DE

AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CTIIVTÁTTcAS, PREVISTO No MAPA DE

PESSOAL Do GABINETE Do sncnErÁnro REGTONAL MEDTANTE A CoNSïTUrÇÃo DE

vÍNculo DE EMpREco púeuco, NA MODALIDADE DE coNTRATo DE TRABALHo EM

ruNçÕEs PUBLICAS PoR TEMPo INDETERMINADo

DESPACHO DE 8 DE MARçO DE 2021DO VrCE-PRESTDENTE DO GOVERNO REGTONAL E

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DESPACHo DE 18 DE ouruBRo DF, 2021, DA SECRETÁrua REGIoNAL DE AMBIENTE,

RECURSoS NATURATS E ALTERAÇÕns crwrÁrrcas

1. Aos vinte e cinco dias do mês de oufubro de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, nas

instalações da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticat sitas à

Rua Dr. Pestana Júnior, n.n 6, 5.n andar, Funchal, reuniu o júri nomeado para o procedimento

concursal suPra referenciado, constituído pelo Dr. Carlos Alexandre Marques Gouveia, Chefe de

Divisão da Unidade Técnica de Contabilidade do Gabinete do Secretário Regional, na qualidade de

presidente, pelo Dr. Marco Paulo de Sousa, Chefe de Divisão de Administração e Vencimentos do

Gabinete do Secretário Regional, e pela Dr.e Ana Sofia da Silva Andrade Abreu, Diretora de Serviços

do Gabinete de Recursos Flumanos do Gabinete do Secretário Regional, na qualidade de vogais, a

L



s. R.

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARIA REGIoNAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURATS E ALTERAçÕES CLIMATICAS

fim de, em conformidade com o disposto na lei, nomeadamente nos artigos 14.4 e 15.4 da Portaria n.q

725-A1201.9, de 30 de abril (na redação que lhe foi atribuída pela Portaria n.e "1,2-A12021, de 11 de

janeiro), adiante também designada apenas por Portaria, proceder à fixação dos parâmetros de

avaiiação e respetiva poncieração cie cacia métocio <ie seieção a uillizar, a grellia classificativa e o

sistema de valoração final do método de seleção obrigatório e do método de seleção facultativo

adotados no procedimento, bem como os critérios de apreciação e de ponderação a utilizar na

determinação do sistema de ordenação final, e as respetivas fórmulas classificativas, e ainda proceder

à elaboração do respetivo projeto de aviso de aberfura do presente procedimento concursal.'-------

2. Aberta a reunião, o júri começou por ter em consideração que o posto de trabalho em causa

no presente procedimento concursal corresponde ao exercício de funções de apoio técnico por ütular

de licenciatura em Gestão ou Economia ou Contabilidade ou Administração pública ou Finanças, com

conteúdo inerente ao descrito para a carreira e categoria de Técnico Superior, conforme previsto no

anexo a que se refere o n.q 2 do artigo 88.4 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na área da

respetiva especialização (Gestão ou Economia ou Contabilidade ou Administração pública ou

Finanças) e nas áreas de atribuições da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas, designadamente nas áreas de competências da Unidade Técnica de

Contabilidade do Gabinete do Secretário Regional (previstas nas alíneas a) a q) do n.a 1 do artigo 3.4

do Despacho n.e 17312020, de 12 de maio, da Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,2.a Série, n." 91,

€
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3. De seguida, o júri teve em consideração que, atendendo ao facto de o procedimento concursal

se destinar à constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, cujos candidatos

sejam trabalhadores com ou sem vínculo de emprego públicq no despacho que procedeu à abertura

do procedimento concursal foi determinado que:

3.1) Em regra, nos termos da alínea a) do n.a 1 e n.q 4 do artigo 36.4 da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas, do n.e 2 do artigo 16.q do Decreto Legislativo Regional n.e 1U2018M, de 3 de agosto,

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.'Q 1-A/2020M, de 31 de janeiro, da alínea a) do n.e 1 do

artigo 5.q e da alínea a) do n.a 1 do artigo 6.e da Portaria n.e 125-A/2019, de30 de abril, na redação que

lhe foi atribuída pela Portaria n.a 12-A 12021,, de 11 de janeiro, aos candidatos serão aplicados os

seguintes métodos de seleção: a Prova de Conhecimentos (PC) e a Entrevista Profissional de Seleção

€

(EPS);

3.2) No entanto, aos candidatos que reúnam as condições preüstas no n.a 2 do referido artigo 36.e da

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (ou seja, candidatos que estejam a cumprir ou a executar

a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no

recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham

desempenhado aquela ahibuição, competência ou atividade) e que não exerçam a faculdade de opção

prevista no n.q 3 do mesmo artigo, serão aplicados, nos termos do n.a 2 e n.q 4 do artigo 36.q da Lei

Geral do Trabalho em Funções Públicas, do n.a 2 do artigo 16.4 do Decreto Legislativo Regional n.a

1U2018M, de 3 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.e 1-Al2O20lM^, de 31 de

janeiro, da alínea c) do n.a 1 do artigo 5.4 e da alínea a) do n.a 1 do arügo 6.a da Portaria n.e I2S-A120I9,

3
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de 30 de abril, na redação que lhe foi atribuída pela Portaria n.a 12-A12021, de 11 de janeiro/ como

métodos de seleção: a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

Conforme disposto na alínea d) do artigo 2.e da Portaria n.e 125-A12019, de 30 de abril, na

redação que lhe foi atribuída pela Portaria n.o 12-A12021, de ii <ie janeiro, a apiicação dos métodos

de seleção terá como referência o Perfil de Competências previamente definido e que se anexa à

€

presente ata como iÌnexo I. ------------

4. De seguida, o júri deliberou, por unanimidade, que na valoração dos métodos de seleção

referidos é utilizada a escala de 0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, sendo

a classiÍicação final considerada até às centésimas e obtida pela aplicação de uma das seguintes

fórmulas, consoante a origem e ou opção do candidato:

- Candidatos previstos em 3.1): çp = ([PC x70"/"1+ IEPS x 30%l)

- Candidatos previstos em 3.2): çp = ([AC x70"/"1+ [EPS x 30%])

Em que:

CF = Classificação Final

PC = Prova de Conhecimentos

EPS : Entrevista Profissional de Seleção

AC : Avaliação Curricular

4.L. De seguida, o júri deliberou, por unanimidade, que:

- De acordo com o disposto no n.q 10 do artigo 9.a da Portaria, ficarão excluídos os candidatos que

obtenham classificação inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhes sendo aplicado o

4
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- Ficarão igualmente excluídos do presente procedimento concursal os candidatos que não

compareçam a qualquer um dos métodos de seleção que exijam a sua presença.

- Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados através de list4 ordenada

alfabeticamente, afixada em local visível e público da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos

Naturais e Alterações Climáticas e a disponibilizar na respetiva página eletrónica em

palPublicacoes

- Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica-se o disposto no artigo 27.e d.a portaria,

conjugado com o disposto no artigo 66.e dalei Geral do Trabalho em Funções Públicas

5. Depois, o júri deliberou, por unanimidade, que a Prova de Conhecimentos, com uma

ponderação de70"/", que visa avaliar os conhecimentos académicos e ou profissionais e a capacidade

para aplicar os mesmos a sifuações concretas no exercício das funções correspondentes à

catacterização do posto de trabalho a ocupar, incluindo o adequado conhecimento da língua

porfu guesa :---- --- -- -----

- será valorada de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, considerando-se a valoração até às centésimas; ----

- é de natureza teórica, de realização individual, em suporte de papel e sob a forma escrita, com

possibilidade de consulta da legislação não anotad4 mas não sendo permitida a utilização de

qualquer equipamento informáti co; ----------

- tem a duração máxima de uma hora e trinta minutos e incide sobre as seguintes temáticas a que se

€
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a) Decreto Regulamentar Regional n.a 512020M, de 15 de janeiro - Aprova a orgânica da Secretaria

Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas;

b) Portaria n.e 19'1.12020, de 6 de maio, do Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos

Parlamentares e da Secretária Regionai de Ambienie, Recursos Ì.Jaturais e Alterações Climáticas,

publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1.a Série, n.e 85, Suplemento, de 6 de

maio - Aprova a estrutura nuclear dos serviços do Gabinete do Secretário Regional da Secretaria

Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, bem como as respetivas missões

e

c) Despacho n} 17312020, de 12 de maio, da Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Climáticas, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,2.a Sétie, n.a 91,

Suplemento, de 12 de maio - Aprova a estrutura orgânica flexível dos serviços do Gabinete do

Secretiírio Regional da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Nafurais e Alterações Climáticas

e as respetivas competências;

entidades públicas;

d) Lei n.e 812012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi atribuída pela Lei n.a 2212015, de 17 de

março - Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos Pagnmentos em atraso das

e) Decreto-Lei n.a 12712012, de 21 de janeiro, na redação que lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei n.a

gg12015, de 02 de junho - Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos

necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei

n.e Bl20l2, de 21- de fevereiro, e à operacionalização da prestação de infonnação nela prevista; -----
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Í) Manual ile Procedimentos da LCPA - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (pg.l a

32) - Direção Geral do Orçamento, Edição disponível em PDF, designadamente em:

httPs://rwvw.madeira.gov.ptl/?ortals[1/Documentos/LeiCompromissos/LeiCompromissospagame

ntosAtraso Manual.pdf

de janeiro.

g) Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei n.a 1812008, de 29 de janeiro, na redação que lhe foi

atribuída pelo Decreto-Lei n.e 111,-812017, de 31 de agosto, pela Declaração de Retificação n.a 36-

A12017, de 30 de outubro, e pela Declaração de Retificação n.a 4212017, de 30 de novembro, pelo

Decreto-Lei n.e 3312018 , de 15 de maio, pelo Decreto-Lei n.e 17012019, de 4 de dezembro, pela

Resolução da Assembleia da República n.e1612020, de 19 de março, pela Lei n.e 301202'l.,de 21 de maio,

e pela Declaração de Retificação n.e 2512021, de 21 de julho

h) Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Código dos Contratos Públicos - Decreto

Legislativo Regional n.a 3412008/ÌVI, de 14 de agosto, na redação que lhe foi atribuída pelos Decretos

Legislativos Regionais n.es 612078M, de 15 de março, 12120181Mr, de 6 de agosto, e1-A12020M, de31

i) Lei de Bases da Contabilidade Pública - Lei n.a 8190, de 20 de fevereiro.

j) Estabelece o Regirne da Administração Financeira do Estado - Decreto-Lei n.a 155/92, de 28 de

julho, alterado pelos Decreto-Lei n.a 275-A193, de9 de agosto, Decreto-Lei n.e 113/95, de25 de maio,

Lei n.a 10-8.196, de 23 de março, Decreto-Lei n.a 190196, de 9 de outubro, Lei n.a 55-812004, de 30 de

dezembro, Decreto-Lei n.e 29-A12011, de 1 de março, Lei n.e 83-C12013, de 31 de dezembrq Decreto-

7
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k) Lei de Enquadramento Orçamentat - Lei n.q 151/2015, de 11 de setembro, na redação que lhe foi

atribuída pela Lei n.e 4'1.12020, de 18 de agosto;

l) Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma da Madeira - Lei n.a 28192, de 1 de

setembro, aÌterada pela Lei n.e 30-C192, de 28 cie ciezembro;

m) Sistema de Normalização Contabilística - Decreto-Lei n.q 15812009, de 13 de julho, na redação que

lhe foi atribuída pelo Decreto-Lei n.e 9812015, de 2 de junho, e pelo Decreto-Lein.e 192l20L5, de 11 de

setembro;

n) Sistema de Normalização Contabilística paÍa as Administrações Públicas - Decreto-Lei nq

192120'1,5, de 11 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.e 851201,6, de 21 de dezembro, e Decreto-Lei

n3 3312018, de 15 de maio;

o) Orçamento da Região Autónoma da Madeira paÍa 2021, - Decreto Legislativo Regional n.a

1,812020M, de 31 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.a 1512021/ÌVÍ, de 30 de

junho;

p) Estabelece as disposições necessárias à execução do Otçamento da Região Autónoma da Madeira

para o ano de 2O2l - Decreto Regulamentar Regionaln.e 512021,M, de 3 de maio'

A legislação e a bibliograÍia necessárias à preparação dos temas sobre os quais incidirá a prova de

conhecimentos é a indicada nas alíneas a) a P) do ponto 5 desta ata

5.1. Mais deliberou o júri, por unanimidade, que:

- a pÍova de conhecimentos será constituída por cinco perguntas diretas e por vinte perguntas com

resposta de escolha múltipla, com 4 opções;

- a cotação de cada resposta certa nas perguntas diretas será de 2 (dois) valores;

8

E



S. R.

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURATS E ALTERAçÕES GL|MÁT|CAS

- a ausência de resposta a cada pergunta direta ou a resposta errada corresponderá à atribuição de 0

(zero) valores nessa pergunta;

- As respostas incompletas nas perguntas diretas serão cotadas com uma pontuação proporcional à

que é atribuída Para a resposta certa (em função do número de elementos exigidos para a resposta

certa e considerando o número desses elementos indicados pelo candidato na respetiva resposta).

Neste âmbito, o júri deliberou, ainda, por unanimidade, que a resposta será considerada incompleta

quando, não estando totalmente certa, contenh4 pelo menos, um dos elementos exigidos na resposta

certa.

- a cotação de cada resposta certa nas perguntas com resposta de escolha múltipla será de Q5 (zero

vírgula cinco) valores, sendo cada resposta errada penalizada em - 0125 (menos zero vírgula cento

e vinte e cinco) valores. Os candidatos apenas poderão assinalar uma resposta nas perguntas com

resposta de escolha múltipla, sob pena de a resposta ser considerada errada e, como tal, penalizada

em - O125 (menos zero vírgula cento e vinte e cinco) valores.

- a ausência de resposta a cada pergunta com resposta de escolha múltipla será cotada com 0 (zero)

€

valores;

- Para efeitos de valoração deste método de seleção (PC) será aplicada a seguinte fórmula:

PC = VRCPD + VRIPD + (SVRCPREM - SPREPREM), em que:

PC: Prova de conhecimentos;

VRCPD = Somatório da valoração atribuída às respostas certas nas perguntas diretas;

VRIPD = Somatório da valoração atribuída às respostas incompletas nas perguntas diretas;

9
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SVRCPREM = Somatório da valoração atribuída às respostas certas nas perguntas de resposta de

€

SPREPREM: Somatório da penalização atribuída às respostas erradas nas Perguntas de resposta de

escolha múltipla

- Caso o valor de PC seja inferior a 0 (zero) valores, a nota de PC a atribuir ao candidato será de zero

valores;

- A prova será identificada por uma numeração convencional a atribuir pelo júri, a qual substitui o

nome do candidato até que se encontre completa a sua avaliação, para poder ser garantido o

anonimato durante a correção.

------- 6. De seguid4 o júri deliberou, por unanirnidade, que a Avaliação Curricular, com uma

ponderação de 70"/o, que visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de

maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com

valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples das

classificações dos elementos a avaliar.

6.L. Na avaliação curricular, atentas as regras fixadas nos artigos 5.n, n.n 1, alínea c), 8.n, n.a 2, alínea c)

e 9.q, n.q 4 da Portaria, foi pelo júri deliberado, por unanimidade, ponderar como elementos da

avaliação curricular a habilitação académica, a formação profissional, a experiência profissional e a

avaliação do desempenho, por entender que estes elementos são os de maior relevância Para o posto

escolha múltipla;

de trabalho a ocupar.

6.1".L. De seguida, o júri, atendendo ao disposto no parágrafo anterior, deliberou, por unanimidade,

adotar na avaliação curricular a seguinte fórmula classificativa:

10
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AC = (HA + FP + Ep + AD) / 4, em que

AC : Avaliação Curricular;

HA = Habilitação Académica;

FP = Formação Profissional;

EP : Experiência Profissional;

AD = Avaliação do desempenho.

6.2. Para valorização dos elementos considerados na Avaliação Curricular, o júri deliberou, por

unanimidade, utilizar os seguintes critérios:

A Habilitação Académica (HA) será pontuada com o máximo de 20 valores, de acordo com os

seguintes critérios:

- a) Doutoramento 20 valores

- b) Mestrado Pré Bolonha 18 valores

- c) Licenciatura Pré Bolonha 16 valores

- d) Mestrado Pós Bolonha 16 valores

- e) Licenciatura Pós Bolonha 14 Valores

6.3. A propósito da Habilitação Académica (HA) o júri, deliberou aind4 por unanimidade, que

apenas será considerado o grau académico completo e certificado. O posto de habalho em referência

observa o fixado no n.e 1 do artigo 34.q da LTFP.

7. Relativamente à Fonnação Profissional (Fp) o júri deliberou, por unanimidade que esta será

valorada até ao limite de 20 valores e serão consideradas as ações de formação e aperfeiçoamento

profissional (inclui cursos de formação, seminários, encontros, jornadas, simpósios, congressos,

€
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palestras ou equiparados) que se relacionem, pela sua denominação e/ou conteúdo programático,

diretamente com as exigências e competências necessárias ao exercício das funções indicadas no

e

ponto 2 da presente ata.

T.l.Paraefeitos cle atribuição de pontuação do elemento Formação Profissional (FP), o júri deliberou,

por unanimiclacle, utilizar a seguinte escala:

Igual ou superior a 150 horas 20 valores

Entre 135 a 149 horas 19 valores

Entre 120 a1,34 horas 18 valores

Entre 105 a 119 horas 17 valores

Entre 90 a104 horas 16 valores

Entre 75 a 89 horas 15 valores

Entre 60 a74 horas 14 valores

Entre 45 a59 horas 13 valores

Entrc 30 a4horas 12 valores

Entre 15 a29 horas 11 valores

Entre-].. a'1,4 horas 10 valores

Sem formação ------ ------- 0 valores

7.2. Mais deliberou o júri, por unanimidade, que quando a duração das ações de formação e

aperfeiçoamento profissional esteja expressa em "Dias" será considerada a duração de sete horas por

dia e quando a duração das ações de formação e aperfeiçoamento profissional esteja exPressa em

"Semanas" será considerada a duração de trinta e cinco horas Por semana

L2
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7-3. O júri deliberou, por unanimidade, que só serão consideradas as ações de formação e

aperfeiçoamento profissional devidamente comprovadas.

8. Quanto ao elemento Experiência Profissional (EP), o júri deliberou, por unanimidade, que

o mesmo considerará a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho a ocupar, tal como

caracterizadas no ponto 2. da presente Ata, da seguinte forma:

a) Com experiência em atividades caraterizadoras do posto de trabalho a ocupaï efetuadas no

próprio posto de trabalho (experiência profissional específica) 12 valores

b) Com experiência em atividades caraterizadoras do posto de trabalho a ocupar efetuadas em

outros órgãos ou serviços da Administração Pública (experiência profissional geral) ------- 10 valores

8.1. Mais deliberou o júri, por unanimidade, que à pontuação atribuída nos termos das alíneas a) e b)

do ponto 8. (que não são somativas entre si, pelo que um candidato que reúna os requisitos das alíneas

a) e b) do ponto 8. deverá ser integrado na alínea a que corresponde a pontuação mais elevada)

acrescera:

a) L,2 valores por cada ano completo de exercício de atividades caraterizadoras do posto de

trabalho a ocupar efetuadas no próprio posto de trabalho a ocupar (experiência profissional

específica) até ao limite de 20 valores.

b) 1 valor por cada ano completo de exercício de atividades caraterizadoras do posto de

trabalho a ocuPar em outros órgãos ou serviços da Administração Pública (experiência profissional

geral) até à pontuação máxima de 20 valores.

Caso o candidato se enquadre em ambas as alíneas a) e b) do ponto 8.1. desta ata o limite de valores

€

a aplicar é o de 20 valores.
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9. No elemento Avaliação de Desempenho (AD), o júri deliberou, Por unanimidade, que será

considerada a avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, em que

o candidato cumpriu ou executou ahibuição, competência ou atividade idênticas às do posto de

trabalho a- ocupar, sendo tal avaliação convertida proporcionalmente Para a escala de 0 a 20 valores,

observaclos os seguintes critérios

a) Média aritmética simples das avaliações quantitativas do ano ou anos considerados;

b) A (s) expressão(ões) quantitativa(s), das menções obtidas pelos candidatos no âmbito do SIADAP,

será(ão) convertida(s) para a escala de 0 a 20 valores. Considerando a expressão qualitativa e

quantitativa da AD, o júri deliberou, por unanimidade, que a corresPondência se faça de acordo com

a seguinte fórmula: A: B x 4, em que: --------

A = Avaliação no Procedimento Concursal; --------'

e

B = Avaliação pelo SIADAP;

c) Será observada a regra contida no artigo 77.a do Decreto Legislativo Regional n'a 27120091M, de 21

de agosto, altcrado pelos Decretos Legislativos Regionais n.as 1212015/ÌVI, cle 21 cle clezembro, e

18120202M, de 31 de dezembro, para avaliações anteriores e conversões de resultados;

d) Não existindo avaliação atribuída no período a considerar, Por razões que não sejam imputáveis

aos candidatos, para efeitos da alínea c) do n.n 2 do artigo 8.a da Portaria o valor positivo que o júri

considerará será 10 valores, atento o fixado no artigo 9.4 n.as 
-ll., 4 e L0 da mesma Portaria. A ausência

de avaliação de desempenho exige a apresentação de documento passado pelo serviço mencionando

tal facto.

e) No âmbito elemento Avaliação de Desempenho (AD), será utilizada a seguinte fórmula:

L4
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AD= Zru em que:

AD = Avaliação de desempenho;

I Nn = Somatório das notas dos anos considerados (depois de convertidas para a escala de 0 a 20

e

n

valores);

a: Número de anos considerados.

f) Para efeitos de determinação de AD é considerada a avaliação obtida em cada um dos anos

relevantes, no período considerado. Havendo avaliações bienais a avaliação quantitativa obtida no

biénio considera-se reportada a cada um dos anos integrantes do biénio.

------- 1,0. Ainda a propósito da Avaliação Curricular, o júri deliberou, por unanimidade criar um

modelo de ficha de Avaliação Curricular de acordo com os parâmetros atrás definidos e que consta

em anexo à presente At4 da qual passa afazer parte integrante (Anexo II).

1.L. Relativamente à Entrevista Profissional de Seleção (EPS), com uma ponderação de 30To,

que visa avaliar, a experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente os

relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, atendendo aos

objetivos e valoração da entrevista (artigos 6.e n.q 1, alínea a), e 9.4 n.es 5 e 6 da Portaria), o júri

deliberou, por unanimidade, que na Entrevista Profissional de Seleção (EPS), que será realizada pelo

júri, serão apreciados os fatores "motivação", "qualidade da experiência profissional", "expressão e

fluência verbais" e "capacidade de relacionamento interpessoal", os quais serão ponfuados de acordo

com os níveis de qualificação a seguir discriminados, sendo o resultado final obtido através do cálculo

da média aritmética simples, de acordo com a seguinte fórmul4 numa escala de 0 a 20 valores:--------
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EPS = (MTV + QEP + EFV + CRI) / 4,

Em que:

EPS: Entrevista Profissional de Seleção

€

MTV: Motivação

QEP: Qualidacle da F,xperiência Profissional

EFV: Expressão e Fluência Verbais

CRI = Capacidade de relacionamento interpessoal -----"------

1.L.1.. Na motivação o júri procurará avaliar a natLtreza, intensidade e permanência das motivações,

interesses e gostos, visando avaliar o grau de ajustamento entre a motivação manifestada e aquela

que é necessária para o desempenho da função. Quanto a este factor o júri deliberou ainda, por

unanimidade, estabelecer os níveis de apreciação, sua definição e escala de valoração, como se segue:

Valores

20
Nível elevado - Muito bom ajustamento entre a motivação manifestada e a

necessária para o desempenho da função.

16
Nível bom - Bom ajustamento entre a motivação manifestada e a necessária

para o desempenho da função.

12
Nível suficiente - Aceitável ajustamento entre a motivação manifestada e a

necessária para o desempenho da função.

INível reduzido - Fraco ajustamento entre a motivação manifestada e a

necessária para o desempenho da função.

4
Nível insuficiente - Não existe ajustamento entre a motivação manifestada e a

necessária para o desempenho da função.
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QUALIDADE DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1L.2. Na qualidade da experiência profissional o júri considerará o nível de desenvolvimento e

variedade de conhecimentos profissionais apreendidos no exercício das funções desempenhadas

anteriores ao procedimento concursal e a sua utilidade para o exercício das funções inerentes ao posto

de trabalho a que se candidata. Quanto a este factor o júri deliberou aind4 por unanimidade,

estabelecer os níveis de apreciação, sua definição e escala de valoração, como se segue:

€

Valores

Nível elevado - Revela elevada variedade, profundidade e riqueza de experiência,

em atividades relevantes para o exercício de funções, conjugada com aprofundados

conhecimentos profissionais de muita utilidade para as funções a exercer,

permitindo prognosticar elevada capacidade de adaptação ao lugar a que se candidata.

20

Nível bom - Revela variedade, profundidade e riqueza de experiênci4 em

atividades relevantes para o exercício de funções, conjugada com bons

conhecimentos profissionais de uülidade para as funções a exercer, permitindo

prognosticar boa capacidade de adaptação ao lugar a que se candidata.

16

Nível suficiente - Revela experiência em atividades relevantes para o exercício de

funçõeq conjugada com conhecimentos profissionais úteis, permitindo

prognosticar satisfatória capacidade de adaptação ao lugar a que se candidata.

't2

Nível reduzido - Revela alguma experiência não aprofundada, em atividades

relevantes para o exercício das funções, conjugada com alguns conhecimentos

profissionais úteis, permitindo prognosticar alguma capacidade de adaptação ao

lugar a que se candidata.

8

Nível insuficiente - Revela insuficiente experiência em atividades relevantes para

o exercício das funções, conjugada com poucos conhecimentos profissionais útei+
4
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permitindo prognosticar diminuta capacidade de adaptação ao lugar a que se

candidata.

EXPRESSÃO E FLUÊNCIA VERBAIS

1L.3. Na expressão e fluência verbais o júri procurará medir o nível de organização e articulação

sequencial do discurso oral, apreciando a fluência, clareza, precisão e expressividade da linguagem

utilizada. Quanto a este factor o júri deliberou ainda, por unanimidade, estabelecer os níveis de

aprcciação, sua definição e escala de valoração, como se segue:

76

e

Valores

Nível elevado - Muito boa organização e articulação sequencial do discurso,

expressando-se com elevada fluência e de forma agradável. Emprega uma

linguagem muito precisa e evidencia riqueza de vocabulário. É convincente e

persuasivo, utilizando a linguagem não-verbal de modo muito adequado.

20

Nível bom - Boa organização do discurso, articulando as ideias de forma clara e

fluente. Preciso na aplicação do vocabulário, evidencia autoconfiança e

convicção, com adequada utilização da linguagem não-verbal.

Nível suficiente - Aceitável organização e encadeamento do discurso. Emprega

uma linguagem apropriada, com suficiente clareza e concisão. Denota à-vontade

e raramente hesita nas respostas. Utiliza a linguagem não-verbal de forma

aceitável.

12

Nível reduzido - Insuficiente organização e articulação do discurso, tornando-se

pouco claro e percetível. Por vezes, evidencia incorreção no emprego da

linguagem. Fala de modo monocórdico e não demonstra autoconfiança.

8

Nível insuficiente - Fraca organização do discurso, com acenfuada insuficiência

ao nível da clareza e da concisão. Frequentemente, emPrega incorretamente o
4
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vocabulário e/ou comete erros gramaticais. Tem dificuldade em apreender o que

lhe é dito.

CAPACIDADE DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

1,1.4 Relativamente à capacidade de relacionamento interpessoal, o júri apreciará a capacidade para

interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e

profissionais distintos, tendo uma atifude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e

eventuais conflitos de forma ajustada. Quanto a este factor o júri deliberou ainda, por unanimidade,

estabelecer os níveis de apreciação, sua definição e escala de valoração, como se segue

€

Valores

Nível elevado - Revela elevada capacidade para interagir de forma adequada,

com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e

distintos, tendo uma atitude muito facilitadora do relacionamento e

gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma muito ajustada.

20

Nível bom- Revela boa capacidade para interagir de forma adequada,

com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e

profissionais distintos, tendo uma boa atifude facilitadora do relacionamento e

gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada.

16

Nível suficiente - Revela suficiente capacidade para interagir de forma adequada,

com pessoas com diferentes características e em contextos sociais e

profissionais distintos, tendo uma atifude suficientemente facilitadora

do relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de

forma relativamente ajustada.

't2

Nível reduzido - Revela reduzida capacidade para interagir de

forma adequad4 com pessoas com diferentes características e em contextos sociais
8
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1,L.5. O júri deliberou, por unanimidade, que a Entrevista Profissional de Seleção (EPS) deverá ter a

duração máxima de 30 minutos.

11".6. O júri deliberou, ainda, por unanimidade, que para a avaliação da Entrevista Profissional de

Seleção dos candidatos serão utilizadas fichas de classificação individuais do modelo anexo à

presente ata, de que faz parte integrante (Anexo III).

72. De seguicia o júri procedeu à elaboração do projeto de aviso de aberhrra do presente

procedimento concursal, nos termos constantes do projeto de aviso que se junta em anexo à presente

ata de que f.az parte integrante (Anexo IV). -----

Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual

se lavrou a presente ata que lida em voz alta foi achada conforme e ratificada pelo que vai, em

consequência, ser assinada por todos os elementos presentes abaixo identifir-atlus.

e

o

e profissionais distintos, tendo reduzida atitude facilitadora do relacionamento e

as clificuldades e eventuais conflitos de forma Pouco ajustada

Nível insuficiente- Não revelou capacidade para interagir de

forma adequad4 com pessoas com diferentês catacterísticas e em contextos sociais

e profissionais distintos, não possuindo uma atihrde facilitadora do

relacionamento, gerindo as dificuldades e eventuais conflitos sem ajustamento.

4

(Carlos Alexandre
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ANEXO I À ATA N." 1

PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO POSTO DE TRABALHO

- SERVIçO - Posto de trabalho abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos

Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Nafurais e Alterações Climáticas, a

afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional.

- CARREIRA/ CATEGORIA - Técnico Superior/Técnico Superior

- HABILITAçÃO ACADÉMICA/ÁREA DE FORMIÇÃO: Licenciado em Gestão ou Economia

ou Contabilidade ou Administração Pública ou Finanças

- ATRIBUIçÕES, COMPETÊNCIAS OU ATIVIDADES: Exercicio de funções de apoio técnico

por titular de licenciatura em Gestão ou Economia ou Contabilidade ou Administração pública

ou Finanças, com conteúdo inerente ao descrito para a carreira e categoria de Técnico Superior,

conforme previsto no anexo a que se refere o n.o 2 do artigo 88.e da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas, na área da respeüva especialização (Gestão ou Economia ou Contabilidade ou

Administração Pública ou Finanças) e nas áreas de atribuições da Secretaria Regional de

Ambiente, Recursos Nafurais e Alterações Climáticas, designadamente nas áreas de

competências da Unidade Técnica de Contabilidade do Gabinete do Secretário Regional

(previstas nas alíneas a) a q) do n.e 1 do artigo 3.4 do Despacho n.e 17312020, de12 de maio, da

Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, publicado no Jornal

oficial da Região Autónoma da Madeira,2.a Séríe, n.e 9L, Suplemento, de 12 de maio).

- PERFIL DE COMPETÊNCIAS - Em virtude da ârea de actividade deste posto de trabalho,

considera-se essencial ao preenchimento dos mesmos o seguinte elenco de competências e dos

comportamentos que estão diretamente associados ao posto de trabalho, que são os mais
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relevantes para um clesempenho de qualidade, com base na análise da função e do contexto

profissional em que a mesma se insere:

1) OR-IENTAÇÃO PARA RESULTADOS: Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os

objectivos do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas.

2) ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO: Capacidade para integrar no exercício da sua

atividade os valores éticos e deontológicos do serviço público e do setor concreto em que se

insere, prestando um serviço de qualidade orientado Para o cidadão.

3) CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS E EXPERIÊNCIA: Conjunto de saberes, informação

técnica e experiência profissional, essenciais au adequado desempenho das funções.

4) ADAPTAÇÃO E MELHORIA CONTÍwUA' Capacidade de se ajustar à mudança e a novos

desafios profissionais e de se empenhar no desenvolvimento e acfualização técnica.

S) INOVAÇÃO E QUALIDADE: Capacidade de actuar de modo independente e proactivo no seu

dia a clia profissional, de tomar iniciativas face a problemas e empenhar-se em solucioná-los.

6) TOLERÂNCIA A PRESSÃO E CONTRARIEDADES: capacidade para lidar com situações de

pressão e com contrariedades de forma adequada e profissional.

2/2
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PROCEDIMENTO CONCURSAL coMUM nARA ocunaçÃo DE uM posro DE TRABALHo

DA CARREIRA E CATEGORIA OE TÉCNIco SUPERIoR CoM LICENcIATURA EM cEsTÃo
ou EcoNoMIA ou coNTABILTDADE ou ADMrNlsrnnçÃo púsrtca ou FrNANçAS,

ABRANGIDO PELO SISTEMA CENTRAIIzADo oE csslÃo DE RECURSoS HUMANoS DA

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTEREçÕES

crwtÁrIcAs, A AFETAR Ao MApA DE pESSoAL Do cABINETE Do sECRETÁnlo

REGIONAL

evarnçÃo cuRRrcurAR

NOME:

1- Habilitações académicas (HA)

Fundamentação:

2 - Formação Profissional (FP)

Fundamentação:

** valores

** valores3 - Experiência Profissional (EP)

Fundamentação:

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Rua pestana Júnior, n.o 6, S.o andar, g064-s06
Funchal

n* vaÌores
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5

4 - Avaliação do DesemPenho

Fundamentação:

ovalores

cLAssIFIcAçÃo FINAL DA AVALIAçÃO CURRICUTAR (AC)

AC=(HA+FP+EP+AD)/4

AC = (** + :+'+ +'+'i + **) | 4-- **

AC = '+* valores

O Presidente

(Carlos Alexandre Marques Gouveia)

Os vogais

(Marco Paulo de Sousa)

(Ana Sofia da Silva Andrade Abreu)

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Rua Pestana Júnior, n.o 6, 5.o andar, 9064-506
Funchal
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ANEXO III À ATA N.A 1

FICHA INDIVIDUAL DE NOTAçÃO DA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO (EPS)

CARREIRA E CATEGORIA TÉCNI CO SUPERIOR COM LICENCIATURA EM GESTAO OU ECONOMIA
OU CONTABILIDADE OU ADMINISTRA çÃo runlrcA ou FrNANçAS

MAPA DE PESSoAL Do GABINETE Do SECRETÁruo REGIoNAL

DESPACHO DE 18.10.2021 DA SECRETARIA
REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS

E ALTERAçÕcs clrverrcAs IARA ABERTURA
DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM

AVISo rUBLICADo No IoRAM N.a ..., II sÉnrs,
DE.. DE DE2O27

NOME DO CANDIDATO:

ENTREVISTA REALIZADA EM: _J-J_as 00 horas

Parâmetros

de

avaliação

Deliberação

Presidente Vogal Vogal Nível Valoração

Motivação

Qualidade da Experiência
Profissional

Expressão e Fluência Verbais

Capacidade de

Relacionamento InterpessoaÌ

Classificação quantitativa

Cotação: Nível Elevado - 20 valores; Nível Bom - 16 valores; Nível Suficiente - 12 valores; Nível Reduzido -
8 valores; Nível Insuficiente - 4 valores
Resumo dos temas abordados:
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Classificação final da EPS: (MTV+QEP+EFV+CRI)/4

O Presidente:

Os Vogais:

&
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