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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de

categoria de Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação jurídica de emprego

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Ata número um

Aos 9 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nas instalações do lnstituto de Emprego

da Madeira, IP-RAM (lEM, |P-RAM), sito à Rua da Boa Viagem n.e 36, no Funchal pelas 09h30,

reuniu o Júri do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de

emprego público por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior para

o preenchimento de um posto de trabalho na área de Direito, em conformidade com o

Despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo Regional e dos Assuntos

parlamentares, de 8 de março de 2021, QUê aprova o Mapa Regional Consolidado de

Recrutamentos para o L.e semestre do ano de 2021. Estiveram presentes os seguintes

membros do Júri, designados por Despacho de 20 de julho de 2O2l da Presidente do Conselho

Diretivo do lEM, lP-RAM: a Presidente, Maria Lurdes Pereira de Oliveira Ferreira, Chefe de

Divisão de Apoio Jurídico do lEM, lP-RAM, a Vogal, Vanessa Carina de Freitas Menezes, Técnica

Superior da Divisão de Apoio Jurídico do lEM, lP-RAM e a Vogal, Maria Marta Mendes de

Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do lEM, lP-RAM.

Aberta a reunião, o Júri deliberou, por unanimidade adotar a seguinte ordem de trabalhos:

t- Proceder à definição do perfil do posto de trabalho a preencher;

ll - proceder à fixação da ponderação de cada método de seleção e fórmula de classificação

final, os parâmetros de avaliação a considerar em cada método, a definição da grelha

classificativa e da respetiva fórmula de classificação.

De acordo com a ordem de trabalhos enunciada o Júri deliberou o seguinte:

I

Relativamente ao ponto I da ordem de trabalhos, o Júri procedeu à definição do perfil do posto

de trabalho a preencher, o qual consta do Anexo I à presente ata e, para todos os efeitos, dela

faz parte integrante.

il

L. Métodos de seleção a aPlicar

No cumprimento do disposto na alínea d) do artigo 2.e da Portaria n.s 125-A/201-9, de 30

de abril, alterada e republicada pela Portaria n.s I2-A/2021, de 11 de janeiro (adiante
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designada por Portaria), a aplicação dos métodos de seleção terá por referência o perfil

de competências associado ao posto de trabalho, previamente definido (Anexo l).

1.1. Nos termos da alínea a) do p.e L e n.e 4 do artigo 36.s da LTFP do n.e 2 do artigo 16.e

do Decreto Legislativo Regional n.s 1"1./20L8/M, de 3 de agosto, da alínea a) do n.e 1

do artigo 5.e e alínea a) do n.e 1 do artigo 6.s da Portaria, aos candidatos serão

aplicados os seguintes métodos de seleção:

a) Prova de Conhecimentos (PC);

b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

1.2. Nos termos da alínea a) do n.e 2 e n.e 4 do artigo 36.s da LTFP, do n.e 2 do artigo 1-6.e

do Decreto Legislativo Regional n.e U,/20I8/M, de 3 de agosto, da alínea c) do n.e 1

do artigo 5.e e da alínea a) do n.e 1 do artigo 6.e da Portaria, aos candidatos que

reúnam as condições previstas na alínea a) do n.0 2 do referido artigo 36.e da LTFP (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 atribuição, competência ou atividade) e que

não exerçam a faculdade de opção pelos métodos referidos nas alíneas a) e b) do

ponto 1.1. da presente ata, prevista no n.e 3 do mesmo artigo, serão aplicados como

métodos de seleção:

a) Avaliação Curricular (AC);

b) Entrevista Profissionalde Seleção (EPS).

2. Descrição dos métodos de seleção a aplicar

2.1 Prova de Conhecimentos (PC):

A PC visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e a capacidade para

aplicar os mesmos a situações concretas no exercício de determinada função.

A PC 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 seja anotada

ou comentada, sendo constituída por dois grupos de questões (escolha múltipla e

natureza aberta de avaliação) e incide sobre os temas a seguir enunciados, tendo em
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a)

b)

cl

conta a legislação indicada (vigente à data de publicação do respetivo aviso de

abertura):

- 
O Trabalho na Administração Pública

- 
O lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

- 
Regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos

trabalhadores por conta de outrem

- 
Contratação Pública

- 
Medidas/Programas de Emprego

Constituição da República Portuguesa;

Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.e 4/2015, de7 de janeiro;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) - Aprovada em anexo à Lei n.s

35/2014, de 20 de junho;

Adaptação à Administração Regional Autónoma da Madeira da Lei n.e 3512OL4, de

20 de junho, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas - Decreto

Legislativo Regional n.s I1./2OL8/M, de 3 de agosto;

Código do Trabalho - Lei n.e 7 /2OO9, de L2 de fevereiro;

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração

Regional Autónoma da Madeira (SIADAP-RAM) - Decreto Legislativo Regional n.e

27/2OO1/M, de 2! de agosto, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo

Regional n.p 12/2O!5/M, de 22 de dezembro;

Orgânica da Secretaria Regional de lnclusão Social e Cidadania - Decreto

Regulamentar Regional n.s LO/202O/M, de 2L de janeiro;

Criação do lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM - Decreto Legislativo Regional

n.s 7L/2009/M, de L7 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo

Regional n.s 3/2013/M, de 2 de janeiro;

Estatutos do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM - Portaria n.s 583/2019,

publicada no JORAM, I Série, n.e l-63, de 7 de outubro;

Regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos

trabaf hadores por conta de outrem - Decreto-Lei n.s 220/2006, de 3 de novembro;

s)

h)

i)
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k) Adaptação à Administração Regional Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.e

22012006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social

da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem - Decreto

Legislativo Regional n.s 2I/2008/M, de 19 de junho;

l) Normas de execução necessárias à aplicação do regime jurídico de proteção no

desemprego, constantes no Decreto-Lei n.s 22O12006, de 3 de novembro - Portaria

n.s 8-8/2007, de 3 de janeiro;

m) Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - Regulamento (UE) N.e 2OL61679,

de 27 de abril de 2016 - Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que

revoga a Diretiva 95/a6/CE;

n) Código dos Contratos Públicos - aprovado pelo Decreto-Lei n.s I8/2O08, de 29 de

janeiro;

o) Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Código dos Contratos Públicos -
Decreto Legislativo Regional n.s 34/2008/M, de 14 de agosto;

p) Orçamento da Região Autónoma da Madeira para ãOZL - Decreto Legislativo

Regional n.s L8/2020/M, de 3L de dezembro;

q) Execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira - Decreto Regulamentar

Regional n.P 5/2021/M, de 3 de maio;

r) Programa de lncentivos à Contratação - Portaria n.e 19!2015, de 1-4 de outubro,

publicada no JORAM, I Série, n.e i-58, 2.e Suplemento, de 14 de outubro, alterada

pelas Portarias n.s 380/2018, de 14 de setembro, publicada no JORAM, I Série, n.e

L5l-, de 14 de setembro e n.e 85/2021., de 11 de março, publicada no JORAM, I Série,

n.s 45, de 11de março;

s) Programa de Criação de Empresas e Emprego - Portaria n.s L6/2020, de 6 de

fevereiro, publicada no JORAM, I Série, n.e 23, de 6 de fevereiro, retificada pela

Declaração de Retificação n.o tO/2020, publicada no JORAM, I Série, n.s 40,

Suplemento, de 5 de março;
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tl Estágios Profissionais - Portaria n.s 206/2018, de 2 de julho, publi

Série, n.e 10L, 2 de julho, alterada pela Portaria n.e 282/2O2L, de 31 de maio,

publicada no JORAM, I Série, n.e 98, 2.s Suplemento, de 31 de maio;

u) Estágios Profissionais na Administração Pública - Portaria n.e 2O9/2018, de 3 de

julho, publicada no JORAM, I Série, n.e 1O2,3 de julho.

A PC terá a duração máxima 90 minutos, podendo ser alargada até 120 minutos para os

candidatos com deficiência comprovada que solicitem condições especiais para a sua

realização. O Júri delibera que o comprovativo do grau de deficiência pode ser apresentado

até 1-0 dias antes da realização da PC, quando não apresentado no momento da candidatura.

Durante a realização da PC é permitida a consulta de legislação desde que não anotada ou

comentada, não sendo autorizada a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou

qualquer outro aparelho eletrónico ou computorizado.

As provas não poderão ser assinadas por forma a se garantir o anonimato na sua correção.

Os enunciados da PC, bem como a sua resolução, ficam anexos à presente ata, fazendo parte

integrante da mesma sob o Anexo ll, não estando abrangidos pelo direito de acesso dos

candidatos ao conteúdo da ata, a que alude a alínea k) do n.e 2 do artigo 14.s da Portaria.

Os candidatos admitidos serão convocados para a realização da PC, através de notificação da

data, hora e local, nos termos previstos no artigo 21.e conjugado com o disposto no artigo

L0.s da Portaria.

Neste seguimento, serão convocados para a sala com uma antecedência de 20 minutos da

hora agendada para a PC, sendo atribuída a tolerância de 15 minutos por atraso após o início

da PC. Os candidatos que pretendam desistir da PC só o poderão fazer decorridos 20 minutos

sobre o seu início.

A valoração final da PC resulta do somatório das pontuações obtidas em cada uma das

questões. Para este método de seleção é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se

a valoração ate às centésimas, conforme disposto no n.e 2 do artigo 9.s da Portaria e tem uma

ponderação na nota final, conforme referida no ponto 3. deste documento.

2.2 Avaliação Curricular (AC):

A AC destina-se a analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da
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formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

Para efeitos de valoração, neste método de seleção, serão considerados os seguintes

parâmetros:

a) Habilitação Académica (HA), em que se ponderará o nível habilitacional;

b) Formação Profissional (FP), considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício

da função;

c) Experiência Profissional (EP), com incidência sobre a execução de atividades inerentes

ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas;

d) Avaliação de Desempenho (AD), caso aplicável, relativa aos últimos três períodos de

avaliação em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou

atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

A AC dos candidatos será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valorização até às

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

classificações alcançadas nos fatores considerados, mediante aplicação da seguinte fórmula:

1HA+1FP+1EP+1AD
AC:

4

Mais deliberou o Júri, com o objetivo de facilitar o registo exato das classificações obtidas

neste método, adotar a ficha relativa à AC, cujo modelo consta do anexo à presente ata

(Anexo lll).

Para a valorização dos fatores de ponderação da AC o Júri deliberou atender aos seguintes

critérios:

a) Na Habilitação Académica (HA), o Júri definiu os seguintes níveis e correspondentes

valores:

Doutoramento na área de Direito - 20 valores;

Mestrado na área de Direito - 18 valores;

Licenciatura em Direito - 16 valores.

bl Na Formação Profissional (FP), o Júri deliberou considerar as ações de formação,

seminários, encontros, jornadas, palestras, conferências e congressos, desde que

relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício das funções
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associadas ao posto de trabalho a ocupar e atribuir a classificação de acoldo com os

critérios a seguir definidos:

Sem formação profissional- L0 valores;

Com formação profissional- l-2 valores.

Por cada formação com relevância para a área de atribuição, competência ou atividade

do posto de trabalho a ocupar, acrescerá a seguinte valoração:

Duração igual ou superior a l-2 horas - 0,5 valores;

Duração inferior a L2 horas - 0,25 valores.

Por cada seminário, encontro, jornada, palestra, conferências e congresso na área de

atribuição, competência ou atividade do posto de trabalho a ocupar - 0,2 valores.

Os cursos de Pós-Graduação em área de interesse para o desempenho efetivo das

funções inerentes ao posto de trabalho do presente procedimento, serão valorados da

seguinte formà:

Se completou o curso, sujeitando-se à avaliação e tendo obtido aproveitamento no

mesmo - 2 valores;

Se frequentou o curso, não tendo sido sujeito a avaliação -0,75 valores.

O Júri deliberou, ainda, que no parâmetro FP seriam apenas de considerar os itens

reportados aos últimos cinco anos, desde que devidamente comprovados. Sempre

que o documento comprovativo da frequência de determinada ação de formação não

refira a respetiva carga horária, considerar-se-á o seguinte:

Umdia-6horas;

Uma semana - 30 horas;

Um mês - 120 horas.

O valor total atribuído neste fator FP não poderá exceder 20 valores.

c) Na Experiência Profissional (EP) o Júri pretende determinar o desempenho efetivo de

funções na carreira visada no presente procedimento e avaliando a sua adequação às

atividades inerentes ao posto de trabalho do procedimento (com base nos conteúdos

funcionais definidos), devidamente comprovada através de declaração a emitir pelo

serviço de origem, sendo classificada nos seguintes termos:

- Sem experiência - 0 valores;
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- lnferior a 6 meses - L0 valores;

- lgual ou superior a 6 meses e inferior a l" ano - 1-4 valores;

- lgual ou superior a L ano e inferior a 2 anos - 17 valores;

- lgual ou superior a 2 anos - 20 valores.

Os candidatos são pontuados no fator EP ate ao limite máximo de 20 valores.

dl Na Avaliação do Desempenho (AD), caso aplicável, considera-se a obtida nos últimos

três ciclos avaliativos em que o candidato cumpriu ou executou atribuição,

competência ou atividade idêntica à do posto de trabalho em concurso. Será traduzida

em menção quantitativa, de acordo com a seguinte fórmula:

49 = {A+B+Cll3, em que A, B e C correspondem, respetivamente, às avaliações de

desempenho dos três últimos ciclos avaliativos, com as conversões abaixo indicadas,

acrescidos de 10 valores.

0 valores, se as avaliações do desempenho forem inferiores a 2;

- 
5 valores, se as avaliações do desempenho forem iguais ou superiores a 2 e

inferiores a 4;

- 
8 valores, se a avaliações do desempenho forem iguais ou superiores a 4;

- 
10 valores, se as avaliações do desempenho corresponderem à menção de

excelente.

Nos casos em que os candidatos não possuam avaliação do desempenho num ou mais ciclos

avaliativos por razões que não lhe sejam imputáveis serão atribuídos 10 valores a cada ciclo.

A AC será realizada nos termos previstos na alínea c) do n.e 1 e n. os 2 e 3 do artigo 5.s da

Portaria, é valorada nos termos do disposto no n.e 4 do artigo 9.e da Portaria e tem uma

ponderação, na nota final, conforme referida no ponto 3. deste documento.

2.1 Entrevista Profissional de Seleção (EPS):

A EPS visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, e em articulação com o perfil de

competências relevantes para o posto de trabalho, constante do Anexo I à presente ata, a

experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação

estabelecida entre os entrevistadores e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com

a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, conforme disposto na alínea

RuadaBoaViagemn.o36 l9060-02TFunchallTel: 291 145740 lFax: 291 220014lE-mail: emprego@iem.madeira.gov.pt
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a) do n.e 1 do artigo 6.s da Portaria.

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

itens:

1. Motivação (M) - Avaliará o interesse pelas funções inerentes ao posto,

designadamente a sua capacidade de dedicação e empenho e vontade de constante

atualização técnica;

2. lnovação e Qualidade (lQ) - Avaliará a capacidade para desenvolver soluções para

os problemas e desafios profissionais e a sua utilidade para o exercício das funções

a que concorre;

3. Análise da lnformação e Sentido Crítico (AISC) - Avaliará a capacidade para

identificar, interpretar, avaliar e argumentar, perante cenários hipotéticos ou reais

no âmbito profissional, diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e

com sentido crítico;

4. Relacionamento lnterpessoal (Rl) Avaliará a capacidade para interagir

adequadamente com pessoas com diferentes características e em contextos sociais

e profissionais distintos, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo

as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada;

5. Expressão e Fluência Verbal (EFV) - Avaliará a corrente do pensamento manifestado

através da linguagem oral, seu caudal, transparência de ideias e sequência lógica de

raciocínio.

Por cada EPS é elaborada uma ficha individual contendo um resumo dos temas abordados, os

parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, tendo o Júri deliberado

adotar uma ficha relativa à classificação deste método, cujo modelo consta de anexo à

presente ata (Anexo lV).

Cada um dos itens será avaliado de acordo com os níveis classificativos de Elevodo, Bom,

Suficiente, Reduzido e tnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações

de 20, 16, L2,8 e 4 valores, conforme previsto no n.e 6 do art.e 18.e da Portaria.

Em que:

Elevado - Responde às questões colocadas com elevados níveis de objetividade, clareza e

pertinência;
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298

Bom - Responde às questões colocadas com bons níveis de objetividade clareza e pertinência;

Suficiente - Responde às questões colocadas com razoáveis níveis de objetividade, clareza e

pertinência;

Reduzido - Responde às questões colocadas com reduzidos níveis de objetividade, clareza e

pertinência;

lnsuficiente - Responde às questões colocadas sem objetividade, clareza e pertinência.

Neste método de seleção, a classificação a atribuir a cada parâmetro de avaliação resulta de

votação nominal e por maioria, sendo o resultado final obtido através da média aritmética

simples das classificações dos parâmetros a avaliar, conforme determina o n.e 6 do artigo 9,e

e n.e l- do artigo L5.q da Portaria e tem uma ponderação, na nota final, conforme referida no

ponto 3. deste documento.

3. Valoração e Classificação Final

Classificação Final (CF):

Nos termos previstos no artigo 26.s da Portaria, a ordenação final dos candidatos que

completem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, será

obtida numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das

classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se a valoração

até às centésimas, será efetuada através da seguinte fórmula, consoante a origem e/ou opção

do candidato:

Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto 1.1 da presente ata:

CF = PC (70%)+ EPS (30%)

Na aplicação dos métodos de seleção previstos no ponto L.2 da presente ata:

CF = AC (70%)+ EPS (30%)

Em que:

CF = Classificação Final;

PC = Prova de Conhecimentos;

AC = Avaliação Curricular;
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de Oliveira Ferreira
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299

300

301
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304
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306

307

308

309

310

311

3L2

313

3L4

315

316

317

318

319

320

32r

EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Em caso de igualdade de valoração, observar-se-á o disposto no artigo 27.s da Portaria

conjugado com o disposto no artigo 66.e da LTFP.

Caso subsista igualdade de valorações após a aplicação dos critérios de ordenação

preferencial previstos nos n.o' L e 2 do artigo 27.s da Portaria, aos candidatos serão aplicados

sucessivamente os seguintes critérios:

- 
Candidato com a melhor classificação obtida no parâmetro de avaliação da EPS

"Motivação";

- 
Candidato com a melhor classificação obtida no parâmetro de avaliação da EPS "lnovação

e Qualidade".

Serão excluídos do procedimento os candidatos que não compareçam a qualquer um dos

métodos de seleção, ou que tenham obtido uma valoração inferior a nove e meio (9,5) valores

em qualquer método de seleção aplicado, não lhes sendo neste caso aplicado o método de

avaliação seguinte, conforme determinado no n.e 10 do artigo 9.s da Portaria'

Assiste ao Júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de

documentos comprovativos das suas declarações.

À presente ata anexa-se, também a proposta de aviso de abertura (Anexo V).

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade.

Nada mais havendo a deliberar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente

ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros do Júri.

Funchal, 9 de agosto de 2021'.

A Presidente do Júri

O Júri,

Vogal Efetiva A Vogal Efetiva

\
q_ ,l^1"^

Vanessa Ca

de Freitas Menezes
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ANEXO I

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e

categoria de Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação iurídica de emprego

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

PERFIL DO POSTO DE TRABALHO

Serviço: lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM.

Carreira : Técnico Superior

Habilitação e área de formação: Licenciatura em Direito

Atribuição, competência ou atividade: A atividade a exercer é a correspondente à carreira e

categoria de técnico superior, tal como descrita no anexo referido no n.e 2 do artigo 88.s da

LTFP, sendo as funções a desempenhar, que se encontram melhor previstas no artigo 5.s da

Portaria n.s 583/2019, de 7 de outubro, que aprova os Estatutos do lnstituto de Emprego da

Madeira, lP-RAM, designadamente, as seguintes:

- 
Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que

lhe sejam solicitadas pelo conselho diretivo ou por qualquer dos serviços do lEM, lP-

RAM;

- 
Colaborar na preparação de projetos de diplomas;

- 
Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas;

- 
lnstruir os processos de registo das empresas de trabalho temporário, para posterior

concessão da respetiva licença de atividade;

- 
Manter atualizado um registo dos pedidos de contratação de cidadãos

extracomunitários e providenciar no sentido do cumprimento da legislação em

matéria de recrutamento desses cidadãos, em articulação com o Centro de Emprego;

- 
Orientar e preparar processos de contratação pública;
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- 
Analisar as impugnações graciosas de indeferimentos dos pedidos de prestações de

desemprego;

- 
Analisar os recursos graciosos das decisões de anulação da inscrição no Centro de

Emprego que determinam a cessação do direito às prestações de desemprego;

- 
Executar todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente

Perfil: em virtude da área de atividade deste posto de trabalho, considera-se essencial ao

preenchimento do mesmo, os seguintes conhecimentos e capacidades:

o Orientação para resultados - capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os

objetivos do serviço e as tarefas que lhe são distribuídas, traduzido no empenho, na

definição de prioridades, na perseverança e na adequada gestão do tempo.

o Análise da informação e sentido crítico - capacidade para identificar, interpretar e

avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica e com sentido crítico.

o Conhecimentos especializados e experiência - conjunto de saberes, informação

técnica e experiencia profissional essenciais ao adequado desempenho das funções.

o Responsabilidade e compromisso com o serviço - capacidade para compreender e

integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, exercendo-a

de forma disponível e diligente, traduzido, designadamente, na celeridade da resposta

e no cumprimento das regras regulamentares relativas ao funcionamento do serviço.

o Relacionamento interpessoal - capacidade de interagir, adequadamente, com

pessoas com diferentes caraterísticas, tendo uma atitude facilitadora do

relacionamento, gerindo as dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada, de

modo a evitar todos e quaisquer conflitos que perturbem o normal desempenho das

funções.

o Trabalho de equipa e cooperação - capacidade para se integrar em equipas de

trabalho de constituição variada, gerando sinergias através da sua participação.

o Tolerância à pressão e contrariedades - capacidade para lidar com situações de

pressão e com contrariedades de forma adequada e profissional, sem que tal impeça

o seu desempenho.
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ANEXO II

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de

Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Candidato (a) n.e: ##/2021

Prova de Conhecimentos {PC)

Formulário da Prova

Data: ##/##202I

L. Possibilidade de consulta: Sim 2. Duração da prova: 90 minutos 3. 1.0 páginas: ##

ANTES DE RESPONDER, LEIA COM ATENÇÃO O TORVUúRIO.

Estrutura e valoração da prova:

Atento o programa e bibliografia recomendada no aviso de abertura do presente concurso externo de ingresso,

responda às questões a seguir formuladas, assÌnalando as afirmações que considere corretas.

Marque com um X a sua resposta

Para anular uma resposta

Para revalidar uma resposta anulada

Total: valores
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ANEXO ilt

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e
categoria de Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação jurídica de

emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.

FrcHA DE AVALTAçÃO CURRTCUTAR (AC)

Nome:

Parâmetro: Habilitação Académica (HA)

Grau Área Valoração

Parâmetro: Experiência Profissional (EP)

Descrição Duração Pontuação

Valoração da EP

Parâmetro: Formação Profissional (FP)

Descrição Duração Pontuação

Valoração da FP
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Na qual

AC= Ava liação Cu rricula r

HA= Ha bilitação Académica

EP= Experiência Profissional

FP= Formação Profissional

AD= Avaliação de Desempenho

A Presidente do Júri

t"
Parâmetro: Avaliação de Desempenho (AD)

Ciclos Avaliativos Avaliação Quantitativa

Valoração da AD*

*Resultante da seguinte fórmula AD = 10 +[(n+e+C] l3l, (cf . ata n.e 1)

A classificação final da Avaliação Curricular resulta da aplicação da seguinte fórmula

1HA+1FP+1EP+1ADAC= 
4

O Júri,

A Vogal Efetiva A Vogal Efetiva

Maria Lurdes Pereira
de Oliveira Ferreira

Vanessa Carina
de Freitas Menezes

Maria Marta Mendes
Gouveia Loja
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ANEXO IV

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e
categoria de Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação jurídica de

emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.

FrcHA DE AVALTAçÃO On ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEçÃO (EPS)

Nome do Candidato

Data da entrevista:

Hora da entrevista:

Resumo dos temas abordados

Parâmetros de

Avaliação da

Entrevista

Classificação Qualitativa
Classificação

Quantitativa

Presidente Vogal Vogal

Nota final

(votação

nominal por

maioria)

Classificação

na escala de 0

a 20 valores (4,

8,72,76, e2Ol

Motivação (M)

lnovação e

Qualidade (lQ)

Análise da

lnformação e Sentido

Crítico (AISC)

Relacionamento

lnterpessoal (Rl)

Expressão e Fluência

verbal (EFV)

Valoração Final da Entrevista

(Média aritmética simples)
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Fundamentação relativa à EPS:

A classificação final da Entrevista Profissional de Seleção resulta da média aritmética simples, dos

valores obtidos pelo candidato em cada um dos cinco fatores, de acordo com a seguinte fórmula:

M+IO+AISC+RI+EFV
EDC _

5

Na qual:

M= Motivação

lQ= lnovação e Qualidade

AISC= Análise da lnformação e Sentido Crítico

Rl = Relacionamento lnterpessoal

EFV= Expressão e Fluência Verbal

O Júri,

A Presidente do Júri A Vogal Efetiva A Vogal Efetiva

Maria Lurdes Pereira
de Oliveira Ferreira

Vanessa Carina
de Freitas Menezes

Maria Marta Mendes
Gouveia Loja
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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de

Técnico Superior, na área de Direito, para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

ANEXO V

Aviso

1. Em cumprimento do disposto no artigo 33.s da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante

designada por LTFP), aprovada em anexo à Lei n.e 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,

adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.e

LI/2018/M, de 3 de agosto, aditado pelo Decreto Legislativo Regionaln.e I-A/2020/M, de 31 de

janeiro, conjugado com o disposto no artigo 11.e da Portaria n.s I25-A/20I9, de 30 de abril,

alterada e republicada pela Portaria n.e !2-A/2021, de 11 de janeiro (adiante designada por

Portaria), torna-se público que, por meu despacho de 20 de julho de 202L, se encontra aberto,

pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso na ll Série do

Jornol Oficialda Região Autónoma da Madeira (JORAM), procedimento concursal comum para a

ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho na carreira geral

de técnico superior, na área de Direito.

1.1. O presente procedimento concursal foi autorizado por Despacho de Sua Excelência o Vice-

Presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, de 8 de março de 2021, que

aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos para o primeiro semestre do ano de

2021-, ao abrigo do disposto no artigo 48.s do Decreto Legislativo Regional n.s L8/2020/M, de 31

de dezembro, tendo sido observado o procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores

previsto no artigo 15.e do Decreto Legislativo Regional n.s tt/20I8/M, de 3 de agosto, através de

publicitação efetuada na BEP-RAM, pelo período de 1-0 dias úteis, sem que tenham existido

trabalhadores interessados no recrutamento.

2. Legislação aplicável: LTFP, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo

Regional n.e tL/20t8/M, de 3 de agosto; Portaria; Decreto-Lei n.e 29/200'J", de 3 de fevereiro,

adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.s 25/2OOI/M, de24 de agosto; Código do

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.e 4/2015, de 7 de janeiro; Decreto

Regulamentar n.e L4/2OOB, de 31 de julho; Portaria n.s 1553-C/2008, de 31 de dezembro;

Decreto-Lei n.e 10-B/2O20, de 20 de março; Lei n.e 75-B/202O, de 31 de dezembro; Decreto

Legislativo Regional n.s t8/2O20/M, de 31 de dezembro, e demais legislação aplicável, todas na

sua redação atual.
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3. O local de trabalho será nas instalações do lEM, lP-RAM, sitas à Rua da Boa Viagem n.e 36, 9060-

027 Funchal.

4. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o preenchimento do posto de trabalho
a ocupar e para os efeitos previstos nos n.os3 a 6 do artigo 30.s da Portaria.

5. Posição remuneratória: 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 r 2.a posição remuneratória da carreira/categoria de

técnico superior, a que corresponde o nível 15 da Tabela Remuneratória Única, nos termos do

Anexo ldo Decreto Regulamentar n.e t4/2OO8, de 3L de julho, observando o disposto no artigo
38.s da LTFP e nos termos do artigo 49.e do Decreto Legislativo Regional n.s I8/2020/M, de 31 de

dezembro.

6. Caraterização do posto de trabalho: A atividade a exercer é a correspondente à carreira e

categoria de técnico superior, tal como descrita no anexo referido no n.e 2 do artigo BB.e da LTFP,

sendo as funções a desempenhar, nas áreas de atividade previstas para a Divisão de Apoio

Jurídico, constantes do artigo 5.e da Portaria n.s 583/2019, publicada no JORAM, I Série, n.e l-63,

de 7 de outubro de 2019, que aprova os Estatutos do lEM, lP-RAM, designadamente, as seguintes:

a) Emitir pareceres, elaborar estudos e produzir informações de natureza jurídica, que lhe sejam

solicitadas pelo conselho diretivo ou por qualquer dos serviços do lEM, lP-RAM;

b) Colaborar na preparação de projetos de diplomas;

c) Analisar os pedidos e propor a emissão de credenciais às Cooperativas;

d) lnstruir os processos de registo das empresas de trabalho temporário, para posterior

concessão da respetiva licença de atividade;

e) Manter atualizado um registo dos pedidos de contratação de cidadãos extracomunitários e

providenciar no sentido do cumprimento da legislação em matéria de recrutamento desses

cidadãos, em articulação com o Centro de Emprego;

f) Orientar e preparar processos de contratação pública;

g) Analisar as impugnações graciosas de indeferimentos dos pedidos de prestações de

desemprego;

h) Analisar os recursos graciosos das decisões de anulação da inscrição no Centro de Emprego

que determinam a cessação do direito às prestações de desemprego;

i) Executar todas as demais tarefas que lhe sejam conferidas superiormente.

7. Requisitos de admissão: Podem ser candidatos ao presente procedimento concursal os cidadãos

com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, com vínculo de emprego público a

termo ou sem vínculo de emprego público, que reúnam os seguintes requisitos, até ao último dia

do prazo de candidatura:
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7.1. Os candidatos devem reunir os requisitos previstos no artigo L7.s da LTFP, o que deverá ser

declarado obrigatoriamente no formulário eletrónico de candidatura, sob pena de exclusão,

a saber:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas

que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7 .2. O nível habilitacional exigido é a licenciatura por tratar-se do exercício de funções com o grau

de complexidade 3, nos termos da alínea c) do n.e 1 do artigo 86.s da LTFP.

7.3. No presente procedimento é exigida a licenciatura em Direito, não existindo a possibilidade

de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

8. Nos termos da alínea k) do n.s 4 do artigo 11.s da Portaria, não podem ser admitidos candidatos

que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira de Técnico Superior, sejam titulares

da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa

de pessoal do órgão ou serviço, idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o

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 publicação do presente aviso no JORAM, nos termos

do artigo 18.e da Portaria.

9.2. A apresentação de candidatura é efetuada por via eletrónica. A remessa da candidatura

por outra via só poderá ser aceite, a titulo excecional e devidamente fundamentado e,

como tal, aceite pelo júri, conforme previsto no n.e 4 do artigo 19.s da Portaria;

9.3. Forma de apresentação da candidatura: A candidatura é feita por submissão do formulário

eletrónico disponível na página eletrónica do lEM, IP-RAM em

https://www.iem.madeira.eov.pt/procedimentos-concursais/, ao qual deve ser anexada a seguinte

documentação:

a) Cópia legível do certificado de habilitações académicas;
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b) Curriculum vitae detalhado, devidamgnte datado e assinado pelo candidato,
acompanhado dos documentos comprovativos dos factos nele invocados;

c) Comprovativos das ações de formação profissionalfrequentadas e relacionadas com a

caracterização do posto de trabalho a ocupar;

d) No caso do candidato já deter vínculo de emprego público, deverá ainda, igualmente
sob pena de exclusão, anexar a respetiva declaração comprovativa atualizada (com

,data reportada ao prazo estabelecido para apresentação das candidaturas), emitida e
autenticada pelo(s) Serviço(s) de origem, que circunstancie:

i. A respetiva relação jurídica de emprego público;

ii. Carreira e categoria em que se encontra integrado;
iii. Atríbuição, competência e atividade que se encontra a cumprir ou a executar,

caracterizadoras do posto de trabalho em causa;

iv. Tempo de exercício de funções na carreira e categoria na Administração
Pública, em anos, meses e dias, no quadro de integração em carreira (conforme

h.e 1, do artigo 79.e, da LTFP) e no cumprimento ou execução da atribuição,
. competência ou atividade caracterizadoras do posto de.trabalho objeto do

presente concurso;

v. Avaliação do desempenho respeitantes aos três últimos períodos objeto de

avaliação, com referência aos valores quantitativos e qualitativos, em que o

candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idêntica
às do posto de trabalho a ocupar, ou, se for o caso, indicação dos motivos de
não avaliação de um ou mais períodos;

vi. Posição e nível remuneratório correspondentes à remuneração auferida.

9.4. Os candidatos que sejam trabalhadores do lEM, lP-RAM, ficam dispensados da entrega do
documento exigido na alínea a) e da declaração referida na alínea d) do ponto 9.3. do
presente aviso, bem como dos documentos comprovativos dos factos indicados no
curriculum vitoe, desde que os mesmos se encontram arquivados no processo individual.

9.5. O júri pode exigir aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos
por eles referidos que possam relevar para apreciação do seu mérito, e que se encontrem
deficientemente comprovados.

9.6. A não apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão dos candidatos do
procedimento concursal, nos termos do n.s 8 do artigo 20.s da portaria.

9.7. A prestação de falsas declarações pelos candidatos ou a apresentação de documento falso
determina a participação à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar
e/ou penal.
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10. Métodos de seleção:

10.1. Nos termos da alínea a) do n.o 1 e n.e 4 do artigo 36.s da LTFP, do n.e 2 do artigo 1-6.s do

Decreto Legislativo Regional n.e II/2OL8/M, de 3 de agosto, da alínea a) do n.o 1 do artigo

5.e e alínea a) do n.s 1do artigo 6.e da Portaria, aos candidatos serão aplicados os seguintes

métodos de seleção:

a) Prova de Conhecimentos (PC);

b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

10.2. Nos termos da alínea a) do n.e 2 e n.s 4 do artigo 36.s da LTFP, do n.e 2 do artigo 1-6.s do

Decreto Legislativo Regional n.s LL/2OL8/M, de 3 de agosto, da alínea c) do n.o 1 do artigo

5.e e da alínea a)do n.e 1do artigo 6.s da Portaria, aos candidatos que reúnam as condições

previstas na alínea a) do n.o 2 do referido artigo 36.s da LTFP (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 atribuição,

competência ou atividade) e que não exerçam a faculdade de opção pelos métodos

referidos nas alíneas a) e b) do ponto LO.L supra, prevista no n.e 3 do mesmo artigo, serão

aplicados como métodos de seleção:

a) Avaliação Curricular (AC);

b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

10.3. Valoração dos métodos de seleção:

Na valoração dos métodos de seleção referidos são adotadas diferentes escalas de

classificação, de acordo com a especificidade de cada método, sendo os resultados

convertidos para a escala de 0 a 20 valores e sendo a classificação final obtida pela

aplicação de uma das seguintes fórmulas, consoante a origem e/ou opção do candidato:

Candidatos previstos em 10.1

CF = PC (70%l + EPS (30%l

Candidatos previstos em 10.2:

CF = AC (70%l + EPS (3oo/ú

Em que:
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CF = Classificação Final

PC = Prova de Conhecimentos

EPS = Entrevista Profissional de Seleção

AC = Avaliação Curricular

1O.4. Prova de Conhecimentos (PC)

A PC visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e a capacidade para

aplicar os mesmos a situações concretas no exercício das funções correspondentes à

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

língua portuguesa. A PC 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 seja

anotada ou comentada, tem a duração máxima de 90 minutos e incide sobre os temas a

seguir enunciados, tendo em conta a legislação indicada (vigente à data de publicação do
presente aviso):

- 
O Trabalho na Administração Pública

- 
O lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM

- 
Regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos

trabalhadores por conta de outrem

- 
Contratação Pública

- 
Medidas/Programas de Emprego

a) Constituição da República Portuguesa;

b) Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.s 4/2Ot5, de 7 de janeiro;

c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) - Aprovada em anexo à Lei n.s

35/2014, de 20 de junho;

d) Adaptação à Administração Regional Autónoma da Madeira da Lei n.e 3512OL4,

de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas -
Decreto Legislativo Regional n.e tt/zOIB/M, de 3 de agosto;

e) Código do Trabalho - Lei n.s 7 /2009, de 12 de fevereiro;

f) Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração

RegionalAutónoma da Madeira (SIADAP-RAM)- Decreto Legislativo Regional n.e

27/2009/M, de 21. de agosto, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo

Regional n.e I2/2O15/M, de 22 de dezembro;

g) Orgânica da Secretaria Regional de lnclusão Social e Cidadania - Decreto

Regulamentar Regional n.s LO/2O20/M, de 2I dejaneiro;
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h) Criação do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM - Decreto Legislativo

Regional n.e LL/2OO9/M, de t7 de abril, alterado e republicado pelo Decreto

Legislativo Regional n.e 3/2OL3/M, de 2 de janeiro;

i) Estatutos do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM - Portaria n.e 583/2019,

publicada no JORAM, I Série, n.e l-63, de 7 de outubro;

j) Regime jurídico de proteção social na eventualidade de desemprego dos

trabalhadores por conta de outrem - Decreto-Lei n.e 22012006, de 3 de

novembro;

k) Adaptação à Administração Regional Autónoma da Madeira do Decreto-Lei n.e

220|2006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social

da eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem -
Decreto Legislativo Regional n.s 2!/2008/M, de 19 de junho;

l) Normas de execução necessárias à aplicação do regime jurídico de proteção no

desemprego, constantes no Decreto-Lei n.e 22O12006, de 3 de novembro -
Portaria n.e 8-8/2007 , de 3 de janeiro;

m) Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - Regulamento (UE) N.e 2OL6l 679,

de 27 de abril de 2016 - Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que

revoga a Diretiva 95/a6/CE;

n) Código dos Contratos Públicos - aprovado pelo Decreto-Lei n.s tB/2008, de 29 de

janeiro;

o) Adaptação à Região Autónoma da Madeira do Código dos Contratos Públicos -
Decreto Legislativo Regional n.s 34/2OOB/M, de 14 de agosto;

p) Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2O2L - Decreto Legislativo

Regional n.s I8/2020/M, de 31de dezembro;

q) Execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira Decreto

Regulamentar Regional n's 5/2021/M, de 3 de maio;

r) Programa de lncentivos à Contratação - Portaria n.g L9I/2O1-5, de 14 de outubro,

publicada no JORAM, I Série, n.e 158, 2.s Suplemento, de 14 de outubro, alterada

pelas Portarias n.e 38O/2O18, de 14 de setembro, publicada no JORAM, I Série, n.e

l-51, de 14 de setembro e n.s 85/202L, de 11 de março, publicada no JORAM, I

Série, n.e 45, de 11 de março;

s) programa de Criação de Empresas e Emprego - Portaria n.s t6/2020, de 6 de

fevereiro, publicada no JORAM, I Série, n.e 23, de 6 de fevereiro, retificada pela

Declaração de Retificação n.s 10/2020, publicada no JORAM, I Série, n.e 40,

Suplemento, de 5 de março;

t) Estágios Profissionais - Portaria n.e 2O6/2018, de 2 de julho, publicada no JORAM,

I Série, n.e l-01, 2 de julho, alterada pela Portaria n.e 282/2OZt, de 31 de maio,

publicada no JORAM, I Série, n.e 98, 2.e Suplemento, de 31 de maio;
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u) Estágios Profissionais na Administração Pública - Portaria n.e 209/2018, de 3 de

julho, publicada no JORAM, I Série, n.e LO2,3 de julho.

As provas de conhecimentos não poderão ser assinadas, sendo apenas identificadas por
uma numeração convencional a atribuir pelo júri, a qual substituio nome do candidato até
que se encontre completa a sua avaliação.

Nas provas de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a

valoração até às centésimas.

10.5. Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

A EPS visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais, nomeadamente,
os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

Na EPS serão apreciados os fatores "Motivação", "lnovação e Qualidade", "Análise da

lnformação e Sentido Crítico", "Relacionamento lnterpessoal" e "Expressão e Fluência

Verbal".

A EPS é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevodo, Bom, Suficiente, Reduzido e
lnsuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, !6, !2,8 e 4

valores, sendo o resultado final obtido através do cálculo da média aritmética simples das

classificações obtidas em cada parâmetro, de acordo com a seguinte fórmula:

ePS = (M + IQ + AISC + RI + EFV) / s,

Em que

EPS = Entrevista Profissional de Seleção

M = Motivação

lQ = lnovação e Qualidade

AISC= Análise da lnformação e Sentido Crítico

Rl = Relacionamento lnterpessoal

EFV= Expressão e Fluência Verbal

10.6. Avaliação Curricular (AC)

A AC visa analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, fixados pelo júri, a saber:

a) A habilitação académica;

b) A formação profissional (em que serão consideradas as ações de formação e

aperfeiçoamento profissional que se relacionem, pela sua denominação e/ou conteúdo
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programático, diretamente com as exigências e competências necessárias ao exercício

das funções indicadas no ponto 6. do presente aviso);

c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao

posto de trabalho a ocupar;

d) A avaliação do desempenho, respeitante aos três últimos períodos objeto de avaliação,

em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade

idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

A AC é valorada numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às

centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples, de acordo

com a seguinte fórmula classificativa:

4ç=(HA+FP+EP+AD)/4,

Em que:

AC = Avaliação Curricular;

HA = Habilitação Académica;

FP = Formação Profissional;

EP = Experiência Profissional;

AD = Avaliação do Desempenho.

Só serão contabilizados os elementos relativos às habilitações, formações profissionais,

experiência profissional e avaliação do desempenho que se encontrem devidamente

concluídos e sejam comprovados nos termos atrás referidos.

10.7. Em caso de igualdade de valoração, observar-se-á o disposto no artigo 27.p da Portaria

conjugado com o disposto no artigo 66.s da LTFP.

Caso subsista igualdade de valorações após a aplicação dos critérios de ordenação

preferencial previstos nos n.os t e 2 do artigo 27.s da Portaria, aos candidatos serão

aplicados sucessivamente os seguintes critérios:

a) Candidato com a melhor classificação obtida no parâmetro de avaliação da EPS

"Motivação";

b) Candidato com a melhor classificação obtida no parâmetro de avaliação da EPS

"lnovação e Qualidade".

11. Nos termos do n.e 6 do artigo L1.e 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 publicitadas na página eletrónica do

lEM, lP-RAM em https://www.iem.madeira.sov.pt/procedimentos-concursais/
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12. Resultados obtidos em cada método de seleção:

Os candidatos admitidos serão convocados, com uma antecedência mínima de cinco dias úteis,

através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção, nos termos
previstos no artigo Zt.s da Portaria e por uma das formas previstas no artigo 10.s da referida

Portaria.

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através

de lista unitária, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações do

lEM, IP-RAM, e disponibilizada na sua página eletrónica em
https://www. iem.madei ra.gov.pt/procedi mentos-concu rsais/

13. Candidatos aprovados e excluídos:

Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o incumprimento dos requisitos gerais

mencionados no presente aviso, sem prejuízo dos demais requisitos, legal ou regulamentarmente
previstos.

Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candidatos a qualquer um dos

métodos de seleção que exijam a sua presença e a obtenção de uma valoração inferior a 9,5

valores em qualquer método de seleção aplicado, não sendo, neste caso, aplicado o método de

seleção seguinte.

14. Homologação da lista de ordenação final:

Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos é afixada em local visível e
público das instalações do lEM, lP-RAM e disponibilizada na página eletrónica em

https://www.iem.madeira.eov.pt/procedimentos-concursais/, sendo ainda publicado um aviso na ll Série

do JORAM, com informação referente à sua publicitação.

15. Foi nomeado o seguinte júri para o respetivo procedimento concursal e para o período

experimental:

Presidente:

Maria Lurdes Pereira de Oliveira Ferreira, Chefe de Divisão de Apoio Jurídico do lEM, lP-

RAM;

Vogais efetivos:

Vanessa Carina de Freitas Menezes, Técnica Superior da Divisão de Apoio Jurídico do lEM,

lP-RAM, que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos;

Maria Marta Mendes de Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do lEM, lP-

RAM;
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Vogais Suplentes:

Maria de Fátima da Costa Alves, Técnica Superior da Divisão de Apoio Jurídico do IEM lP-

RAM;

Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva, Vogal do Conselho Diretivo do

IEM, IP-RAM.

i.6. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.s da Constituição da República Portuguesa, 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.

lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM, aos 
-dias 

de agosto de 2O2t

A Presidente do Conselho Diretivo, Vânia Andrea de Castro Jesus
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