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2. A aceitação prevista no número anterior é sempre 
feita a benefício de inventário. 

 
3. A Associação Centro Luis de Camões não é obriga-

da a cumprir encargos que excedam as forças das 
heranças, legados ou doações por ela aceites, quer 
por absorverem o seu valor, quer por envolverem 
prestações periódicas superiores ao rendimento dos 
bens recebidos. 

 
4. Os encargos que excedem as forças da herança, le-

gado ou doação são reduzidos até ao limite dos res-
petivos rendimentos ou à terça parte do capital. 

  
Artigo 41.º 

Imóveis 
 
1. A alienação e o arrendamento de imóveis perten-

centes à Associação Centro Luis de Camões, bem 
como a empreitada de obras de construção ou de 
grande reparação nos mesmos, deve ser feita em 
hasta pública ou em concurso limitado conforme for 
decidido em Assembleia Geral ou Reunião de Dire-
ção, dentro das competências atribuídas a cada um 
destes Órgãos Sociais, sem prejuízo do disposto no 
artigo 33.º do Estatuto das IPSS. 

 
2. Sempre que seja previsível que daí advenha vanta-

gens ou por motivo de urgência fundamentada, po-
dem ser efetuadas vendas ou arrendamentos de bens 
imóveis da Associação Centro Luis de Camões, 
através de negociação direta, depois de deliberado 
pela Assembleia Geral. 

 
3. Os preços e rendas indicados no número anterior 

não podem, em qualquer caso, ser inferiores aos que 
vigorarem no mercado normal de harmonia com os 
valores estabelecidos em peritagem oficial. 

 
Artigo 42.º 

Receitas 
 
Constituem receitas da Associação Centro Luis de Ca-

mões: 
a) O produto das joias e quotas dos Associados; 
b) As comparticipações dos utentes; 
c) Os rendimentos de bens próprios; 
d) Os subsídios do Estado ou de quaisquer outras enti-

dades públicas e privadas; 
e) Donativos; 
f) Quaisquer outras receitas não especificadas. 
 

Artigo 43.º 
Capitais 

 
Os capitais da Associação Centro Luis de Camões são 

depositados, à ordem ou a prazo, na Caixa Geral de Depósi-
tos ou em qualquer outra Instituição de Crédito. 

 
CAPÍTULO VII 

Disposições Finais 
 

Artigo 44.º 
Respeito pela vontade dos fundadores,  

testadores ou doadores 
 
A vontade dos fundadores, testadores ou doadores é 

sempre respeitada e a sua interpretação é orientada de modo 
a que os objetivos essenciais da Associação Centro Luis de 
Camões coincidam com as necessidades coletivas, em geral 
dos associados, em particular, e também com a evolução não 

apenas das necessidades mas, também, dos meios ou das 
formas de as satisfazer. 

 
Artigo 45.º 

Casos omissos 
 
Todos os casos omissos nestes Estatutos são resolvidos 

pela Assembleia Geral de acordo com a legislação em vigor. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E  
ASSUNTOS SOCIAIS 

 
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 

 
Aviso n.º 91/2018 

 
1. Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (adiante desig-
nada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 84/2015, de 7 
de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 25/2017, 30 de 
maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, 16 de 
agosto, 114/2017, de 29 de dezembro conjugado 
com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro (adiante designada por Portaria), na re-
dação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 
de abril, torna-se público que, por despacho da Pre-
sidente do Conselho Diretivo do Instituto de Em-
prego da Madeira, IP-RAM, de 18/05/2018, prece-
dido de parecer prévio favorável de Sua Excelência 
a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Soci-
ais, de 12/12/2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de dez dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Jornal Oficial da Região Autó-
noma da Madeira (JORAM), procedimento concur-
sal comum, destinado a trabalhadores com vínculo 
de emprego público por tempo indeterminado, com 
vínculo de emprego público a termo ou sem víncu-
lo de emprego público, nos termos do n.º 4 do arti-
go 30.º da LTFP, para ocupação, mediante a consti-
tuição de vínculo de emprego público, na modali-
dade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, de um posto de trabalho 
para a área de Direito previsto e não ocupado na 
carreira e categoria de técnico superior, afeto ao 
mapa de pessoal do Instituto de Emprego da Ma-
deira, IP-RAM (adiante designado por IEM, IP- 
-RAM), nos termos seguintes: 

 
1.1. O presente procedimento concursal foi precedi-

do de autorização de Sua Excelência o Vice- 
-Presidente do Governo Regional, de 
20/12/2017, ao abrigo do disposto no n.º 2 do ar-
tigo 43.º do Decreto Legislativo Regional n.º 42- 
-A/2016/M, de 30 de dezembro, por remissão do 
n.º 2 do artigo 40.º do Decreto Legislativo Regi-
onal n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro. 

 
2. Legislação aplicável: 

LTFP; Portaria; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fe-
vereiro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pe-
lo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2001/M, de 24 
de agosto; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho. 

 
3. O local de trabalho situa-se nas instalações do 

IEM, IP-RAM, sitas à Rua da Boa Viagem n.º 36, 
9060-027 Funchal. 
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4. Prazo de validade:  
O procedimento concursal é válido para o preen-
chimento do posto de trabalho a ocupar e para os 
efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º da 
Portaria. 

 
5. Identificação e caraterização do posto de trabalho: 

Exercício de funções inerentes à carreira/categoria 
de técnico superior, em conformidade com o esta-
belecido no mapa de pessoal do IEM, IP-RAM, de-
signadamente funções consultivas, de estudo, pla-
neamento, elaboração de pareceres e projetos, com 
responsabilidade e autonomia técnica com enqua-
dramento superior qualificado, grau de complexi-
dade 3, na área de atividade previstas para o Gabi-
nete de Apoio Técnico e Jurídico constante do arti-
go 5.º da Portaria n.º 151/2012, publicada no JOR-
AM, I Série, n.º 158, de 29 de novembro de 2012. 

 
6. Posição remuneratória de referência: 

O posicionamento do trabalhador recrutado numa 
das posições remuneratórias da categoria é objeto 
de negociação que terá lugar imediatamente após o 
termo do procedimento concursal, tendo por base a 
2.ª posição remuneratória da carreira/categoria de 
técnico superior, a que corresponde o nível 15 da 
Tabela Remuneratória Única, nos termos do Anexo 
I do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, observando o disposto no artigo 38.º da 
LTFP, na sua redação atual conjugado com o n.º 1 
do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de de-
zembro (LOE 2015) aplicável por força do dispos-
to no n.º 1 do artigo 20º da Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro (LOE 2018). 

 
7. Requisitos gerais e especiais de admissão: 
 

7.1. Poderão candidatar-se ao presente procedi-
mento, os trabalhadores que até à data limite 
para apresentação das candidaturas, detenham 
relação jurídica de emprego público por tem-
po indeterminado, previamente estabelecida, 
bem como os trabalhadores com relação jurí-
dica de emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, 
nos termos do disposto no artigo 30.º da 
LTFP, e que reúnam, cumulativamente, os re-
quisitos previstos no artigo 17.º da mesma lei, 
a saber: 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 

dispensada pela Constituição, por con-
venção internacional ou por lei especial; 

b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções pú-

blicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar; 

d) Robustez física e perfil psíquico indis-
pensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis da vacinação obri-
gatória. 

 
7.2. O nível habilitacional exigido é a licenciatura 

em Direito por tratar-se do exercício de fun-
ções com o grau de complexidade 3, não exis-
tindo a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 

 
8. Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Portaria, não podem ser admitidos candidatos que, 

cumulativamente, se encontrem integrados na carrei-
ra técnica superior, sejam titulares da categoria e, 
não se encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal do IEM, 
IP-RAM idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o presente procedimento. 

 
9. Apresentação da candidatura: 

 
9.1. Prazo de apresentação da candidatura:  
 O prazo de apresentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data da pu-
blicação do presente aviso no Jornal Oficial da 
Região Autónoma da Madeira.  

 
9.2. Forma de apresentação da candidatura:  
 Nos termos do artigo 27.º e n.º 2 do artigo 51.º 

da Portaria, as candidaturas deverão ser obri-
gatoriamente apresentadas em suporte de pa-
pel e mediante o preenchimento do “Formulá-
rio de candidatura”, que se encontra disponí-
vel no Núcleo dos Recursos Humanos da Di-
reção Administrativa e Financeira do IEM, IP- 
-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.º 36, 2.º 
andar, 9060-027 Funchal, nos períodos com-
preendidos das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30, ou poderá ser descarregado na página 
eletrónica deste Instituto, em:  

 www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-
concursais 

 
9.3. Os formulários de candidatura devem ser en-

tregues no Núcleo dos Recursos Humanos da 
Direção Administrativa e Financeira do IEM, 
IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.º 36, 
2.º andar, 9060-027, Funchal, nos períodos 
compreendidos das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30, ou, enviados pelo correio re-
gistado, com aviso de receção, dentro do pra-
zo de abertura do procedimento concursal, não 
sendo admitido o envio de candidaturas por 
correio eletrónico. 

 
9.4. O formulário de candidatura devidamente pre-

enchido, datado e assinado, deve ser acompa-
nhado da seguinte documentação: 
a) Fotocópia legível do respetivo certificado 

de habilitações académicas; 
b) Curriculum vitae, atualizado, detalhado, 

datado e assinado, dele devendo constar 
os seguintes elementos: nome, morada, 
contatos, número de bilhete de identidade 
ou cartão do cidadão, habilitações literá-
rias, funções que exerce, bem como as 
que exerceu, com indicação dos respeti-
vos períodos de duração e atividades re-
levantes, assim como a formação profis-
sional detida, com indicação da entidade 
promotora, data de frequência e duração 
(horas); 

c) Documentos comprovativos de que o 
candidato reúne os requisitos gerais de 
admissão constantes das alíneas a), b), c), 
d) e e) do ponto 7.1. do presente aviso; 

d) Fotocópia dos certificados comprovati-
vos da formação profissional, nos termos 
do exigido na parte final da alínea b) des-
te ponto; 
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e) Declaração, para candidatos com vínculo 
de emprego público, emitida pelo serviço 
de origem, devidamente atualizada, da 
qual constem de maneira inequívoca, as 
seguintes informações: 
(i) Modalidade da relação jurídica de 

emprego público que detém, data da 
sua constituição, tempo na carrei-
ra/categoria e a posição remunerató-
ria em que se encontra; 

(ii) Conteúdo funcional e o tempo de 
execução das atividades do posto de 
trabalho que ocupa ou que tenha 
ocupado em anos anteriores, e que 
apresentem identidade funcional 
com o do posto de trabalho a que se 
candidata, para efeitos do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º 
da Portaria; 

(iii) Documento comprovativo da avali-
ação de desempenho relativa ao úl-
timo período (2015/2016), em que o 
candidatado cumpriu ou executou 
atribuição, competência ou atividade 
às do posto de trabalho a ocupar, 
com referência aos valores quantita-
tivos e qualitativos, nos termos da 
alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da 
Portaria ou, sendo o caso, indicação 
dos motivos de não avaliação no bi-
énio em referência.  

 
9.5. É dispensada a apresentação dos documentos 

comprovativos dos requisitos a que se referem 
as alíneas a), b), c), d) e e) do ponto 7.1. deste 
aviso, desde que os candidatos declarem no 
formulário da candidatura, que reúnem os 
mesmos requisitos. 

 
9.6. Os candidatos que sejam trabalhadores do 

IEM, IP-RAM, ficam dispensados da entrega 
dos documentos exigidos na alínea e) do pon-
to 9.4 do presente aviso. 

 
9.7. O júri pode exigir aos candidatos a apresenta-

ção de documentos comprovativos de factos 
por eles referidos que possam relevar para 
apreciação do seu mérito, e que se encontrem 
deficientemente comprovados. 

 
9.8. A não apresentação dos documentos exigidos, 

determina a exclusão dos candidatos do pro-
cedimento concursal, nos termos do n.º 9 do 
artigo 28.º da referida Portaria. 

 
9.9. As falsas declarações prestadas pelos candida-

tos serão punidas nos termos da lei. 
 
10. Métodos de seleção: 
 

10.1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º 
da LTFP e do n.º 1 do artigo 7.º da Portaria, se-
rão adotados os seguintes métodos de seleção:  
a) Métodos de seleção obrigatórios: Prova 

de Conhecimentos (PC) e Avaliação Psi-
cológica (AP);  

b) Método de seleção facultativo: Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS).  

10.2. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 36.º 
da LTFP, exceto quando afastados, por es-
crito, pelos candidatos que, cumulativamente, 
sendo titulares da carreira/categoria se encon-
trem a cumprir ou a executar atribuição, com-
petência ou atividade caracterizadora do posto 
de trabalho para cuja ocupação o procedimen-
to foi publicitado, os métodos de seleção ado-
tados, serão:  
a) Métodos de seleção obrigatórios: Avalia-

ção Curricular (AC) e Entrevista de Ava-
liação de Competências (EAC);  

a) Método de seleção facultativo: Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS). 

 
10.3. Na valoração dos métodos de seleção referi-

dos são adotadas diferentes escalas de classi-
ficação, de acordo com a especificidade de 
cada método, sendo os resultados convertidos 
para a escala de 0 a 20 valores e sendo a clas-
sificação final obtida pela aplicação de uma 
das seguintes fórmulas, consoante a origem e 
ou opção do candidato: 

 
 Candidatos sem vínculo ou com vínculo, mas 

sem identidade funcional: 
 

CF = PC x 45% + AP x 25% + EPS x 30% 
 
 Candidatos com vínculo e com identidade 

funcional: 
 

CF = AC x 45% + EAC x 25% + EPS x 30% 
 
Em que: 

 CF = Classificação Final 
 PC = Prova de Conhecimentos 
 AP = Avaliação Psicológica 
 EPS = Entrevista Profissional de Seleção 
 AC = Avaliação Curricular 
 EAC = Entrevista de Avaliação de Competên-

cias 
 

10.4. Prova de Conhecimentos (PC): 
 A Prova de conhecimentos visa avaliar os co-

nhecimentos académicos e/ou profissionais e 
as competências técnicas dos candidatos, ne-
cessárias ao exercício das funções correspon-
dentes à caracterização do posto de trabalho a 
ocupar. A Prova de Conhecimentos será de 
natureza teórica, de realização individual, em 
suporte de papel e sob a forma escrita, com 
possibilidade de consulta de legislação desde 
que não anotada e tem a duração máxima de 
90 minutos e incide sobre os temas a que se 
refere a seguinte legislação (vigente à data de 
publicação do presente Aviso): 
a) Código do Procedimento Administrativo 

- Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 
b) Estatutos do Instituto de Emprego da 

Madeira, IP-RAM - Portaria Conjunta  
n.º 151/2012, de 29 de novembro, publi-
cado no JORAM, I Série, n.º 158, de 29 
de novembro de 2012; 

c) Criação do Instituto de Emprego da Ma-
deira, IP-RAM - Decreto Legislativo Re-
gional n.º 11/2009/M, de 17 de abril, al-
terado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 3/2013/M, de 2 janeiro; 
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d) Lei Geral de Trabalho em Funções Públi-
cas - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, re-
tificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37-A/2014, de 19 de agosto, alterada 
pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de de-
zembro; 84/2015, de 7 de agosto; 
18/2016, de 20 de junho; 42/2016, de 28 
de dezembro; 25/2017, de 30 de maio; 
70/2017, de 30 de maio e 73/2017, de 16 
de agosto; 

e) Código do Trabalho - Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro, retificado pela Declara-
ção de Retificação n.º 38/2012, de 23 de 
julho, alterado pelas Leis n.ºs 105/2009, 
de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de ou-
tubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, 
de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agos-
to, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 
de agosto, 28/2015, de 14 de abril, 
120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 1 
de abril, e 28/2016, de 23 de agosto, e 
parcialmente revogada e aditada pelos re-
feridos diplomas;  

f) Sistema Integrado de Gestão e Avaliação 
do Desempenho na Administração Regi-
onal Autónoma da Madeira - Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 
21 de agosto, alterado pelo Decreto Le-
gislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 
de dezembro; 

g) Código dos Contratos Públicos - aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, alterado pela Lei n.º 3/2010, 
de 27 de abril, pelo Decreto-Lei  
n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela 
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e 
pelos Decretos-Leis n.ºs 149/2012, de 12 
de julho, 214-G/2015, de 2 de outubro, 
111-B/2017, de 31 de agosto e retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 36- 
-A/2017, de 30 de outubro e pela Decla-
ração de Retificação n.º 42/2017, de 30 
de novembro; 

h) Regime jurídico de proteção social da 
eventualidade de desemprego dos traba-
lhadores por conta de outrem - Decreto-
Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, reti-
ficado pela Declaração de Retificação  
n.º 85/2006, de 29 de dezembro; alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 68/2009, de 20 de 
março; pela Lei nº 5/2010, de 5 de maio; 
pelo Decreto-Lei nº 72/2010, de 18 de 
Junho; pelo Decreto-Lei nº 64/2012, de 
15 de março; retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 23/2012, de 11 de 
maio; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de de-
zembro; Decreto-Lei n.º 13/2013, de 25 
de Janeiro; Decreto-Lei n.º 167-E/2013, 
de 31 de dezembro; Lei n.º 34/2016, de 
24 de agosto; Decreto-Lei n.º 53-A/2017, 
de 31 de maio, e Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro; 

i) Adaptação à administração regional au-
tónoma da Madeira do Decreto-Lei  
n.º 220/2006, de 3 de novembro, que es-
tabelece o regime jurídico de proteção 
social da eventualidade de desemprego 
dos trabalhadores por conta de outrem - 
- Decreto Legislativo Regional  
n.º 21/2008/M, de 19 de junho; 

j) Normas de execução necessárias à apli-
cação do regime jurídico de proteção no 
desemprego, constantes no Decreto-Lei 
n.º 220/2006, de 3 de novembro - Porta-
ria n.º 8-B/2007, de 3 de janeiro; 

k) Regulamentação do modelo de acompa-
nhamento personalizado para o emprego, 
bem como das modalidades e formas de 
execução do Plano Pessoal de Emprego 
(PPE), da realização e demonstração pro-
batória da procura ativa de emprego e de 
outras vertentes relevantes para a concre-
tização das obrigações - Portaria  
n.º 282/2016, de 27 de outubro; 

l) Orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira para 2018 - Decreto Legislativo 
Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro. 

 
- As provas não poderão ser assinadas de 

forma a garantir o seu anonimato para 
efeitos de correção, de acordo com o dis-
posto no n.º 7 do artigo 9.º da Portaria. 

 
10.5. Avaliação Psicológica (AP): 
 A Avaliação Psicológica visa avaliar, através 

de técnicas de natureza psicológica, aptidões, 
caraterísticas de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer 
um prognóstico de adaptação às exigências do 
posto de trabalho a ocupar, tendo como refe-
rência o perfil de competências previamente 
definido. A Avaliação Psicológica será efetu-
ada nos termos previstos no artigo 10.º da Por-
taria. 

 
10.6. Entrevista Profissional de Seleção (EPS): 
 A Entrevista Profissional de Seleção visa ava-

liar, de forma objetiva e sistemática, a experi-
ência profissional e os aspetos comportamen-
tais evidenciados durante a interação estabele-
cida entre o Júri e o candidato. A Entrevista 
Profissional de Seleção é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Excelente, Bom, Ra-
zoável, reduzido e Insuficiente, aos quais cor-
respondem, respetivamente, as classificações 
de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

 
10.7. Avaliação Curricular (AC): 
 A Avaliação Curricular visa analisar a qualifi-

cação dos candidatos, designadamente a habi-
litação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, tipo de funções 
exercidas e avaliação de desempenho obtida, 
sendo considerados e ponderados os elemen-
tos de maior relevância para o posto de traba-
lho a ocupar, fixados pelo Júri, sendo obriga-
toriamente considerados, os seguintes: 
a) A habilitação académica; 
b) A experiência profissional com incidên-

cia sobre a execução de atividades ine-
rentes ao posto de trabalho e o grau de 
complexidade das mesmas; 

c) A formação profissional, considerando-se 
as áreas de formação e aperfeiçoamento 
profissional relacionadas com as exigên-
cias e as competências necessárias ao 
exercício da função; 
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d) A avaliação do desempenho respeitante 
ao último período (2015/2016), em que o 
candidato cumpriu ou executou atribui-
ção, competência ou atividade idênticas 
às do posto de trabalho a ocupar; 

e) Só serão contabilizados os elementos re-
lativos às habilitações, formações profis-
sionais, experiência e avaliação do de-
sempenho que se encontrem devidamente 
concluídos e comprovados por fotocópia. 

 
10.8. Entrevista de Avaliação de Competências 

(EAC): 
 A Entrevista de Avaliação de Competências 

visa obter, através de uma relação interpesso-
al, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as com-
petências consideradas essenciais para o exer-
cício da função e incidirá na avaliação do per-
fil de competências previamente definidas.  

 A Entrevista de Avaliação de Competências 
será efetuada nos termos previstos no artigo 
12.º da Portaria. 

 
10.9. Cada um dos métodos de seleção é eliminató-

rio pela ordem enunciada na lei, quanto aos 
obrigatórios, e pela ordem constante da publi-
citação quanto ao método complementar. 

 
10.10. A lista de ordenação final dos candidatos é 

unitária ainda que, neste procedimento con-
cursal, lhes tenha sido aplicado diferentes mé-
todos de seleção. 

 
10.11. Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 

3 de fevereiro, adaptado à Região Autónoma 
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 25/2001/M, de 24 de agosto e para efeitos 
de admissão ao procedimento concursal, os 
candidatos com deficiência devem declarar, 
no requerimento de admissão, sob compro-
misso de honra, o respetivo grau de incapaci-
dade, o tipo de deficiência e os meios de co-
municação/expressão a utilizar no processo de 
seleção, nos termos do diploma mencionado. 

 
11. Resultados obtidos na aplicação dos métodos de 

seleção: 
Os candidatos admitidos serão convocados, através 
de notificação da data, hora e local para realização 
dos métodos de seleção, nos termos previstos no 
artigo 32.º da Portaria, e por uma das formas pre-
vistas no n.º 3 do artigo 30.º da mesma Portaria. 
A publicitação dos resultados obtidos em cada mé-
todo de seleção é efetuada através de lista, ordena-
da alfabeticamente, a afixar em local visível e pú-
blico das instalações do IEM, IP-RAM e a disponi-
bilizar na sua página eletrónica, com o endereço: 
www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-
concursais.  
Os candidatos aprovados em cada método de sele-
ção são convocados para a realização do método 
seguinte através de notificação, por uma das for-
mas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria. 

 
12. Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Portaria, as atas do Júri, onde constam os parâmetros 
de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final do método, são facul-
tadas aos candidatos sempre que solicitadas. 

13. Candidatos aprovados e excluídos: 
São excluídos do procedimento os candidatos que 
obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores em 
qualquer método de seleção aplicado, não sendo, 
neste caso, aplicado o método de seleção seguinte, 
sem prejuízo dos outros fundamentos legalmente 
previstos de exclusão. Os candidatos excluídos são 
notificados para a realização de audiência de inte-
ressados, conforme previsto no n.º 1 do artigo 30.º 
da Portaria, por uma das formas previstas no n.º 3 
do mesmo artigo. 

 
14. Em situações de igualdade de valoração, aplica-se 

o disposto no artigo 35.º da Portaria. 
 
15. Homologação da lista de ordenação final: 

Após homologação, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos é afixada em local visível e 
público nas instalações do IEM, IP-RAM e dispo-
nibilizada na sua página eletrónica, com o endere-
ço: www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-
concursais sendo ainda publicado um aviso na II 
Série do Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira com informação sobre a sua publicitação. 

 
16. Júri do procedimento concursal. 

Foi nomeado o seguinte Júri para o presente proce-
dimento concursal: 

 
Presidente do Júri: 
- Dr. Fernando Carlos Dias Oliveira Sobreiros, 

Diretor de Serviços de Apoio da Secretaria 
Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. 

 
Vogais Efetivos: 
- Dra. Maria de Fátima da Costa Alves, Técnica 

Superior do Gabinete de Apoio Técnico e Ju-
rídico do IEM, IP-RAM, que substituirá o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

- Dra. Maria Marta Mendes de Gouveia Loja, 
Diretora Administrativa e Financeira do IEM, 
IP-RAM; 

 
Vogais Suplentes: 
- Dra. Maria Helena Ferraz Garanito Pereira 

Quintal, Técnica Superior do Gabinete de 
Apoio Técnico e Jurídico do IEM, IP-RAM; 

- Dra. Maria Lurdes Pereira de Oliveira Ferrei-
ra, Chefe de Divisão de Prestações de Desem-
prego do IEM, IP-RAM. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 21 dias 

de maio de 2018. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria do Rosá-

rio de Oliveira Serra Alegra Baptista 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E  
CULTURA 

 
Despacho n.º 177/2018 

 
Considerando que o Programa do XII Governo da Regi-

ão Autónoma da Madeira definiu como primeira prioridade, 
no âmbito da cultura, realizar a comemoração dos 600 anos 
do Descobrimento da ilha da Madeira e Porto Santo como 
um projeto transversal a toda a sociedade, com visibilidade 
nacional e internacional, capaz de catapultar o nome da 
Região Autónoma da Madeira como fonte de cultura, histó-
ria e saber; 


