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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.

Ata número dois

Aos 27 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nas instalações do lnstituto de

Emprego da Madeira, lP-RAM (lEM, lP-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 então Vice-Presidente do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamentares, de 8 de março de2O2L, que aprova o Mapa Regional Consolidado de

Recrutamentos para o l.e semestre do ano de 202L. Estiveram presentes os seguintes

membros do Júri, designados por Despacho de 20 de julho de 2O2t da Presidente do Conselho

Diretivo do lEM, IP-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:

| - Proceder à apreciação das candidaturas e aprovação do projeto de lista dos candidatos a

admitir e a excluir;

ll - Da audiência de interessados dos candidatos a excluir.

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

I

Terminado o prazo de apresentação de candidaturas, deu-se início à análise das mesmas,

tendo-se candidatado ao presente procedimento concursal 14 elementos.

Verificada e analisada a conformidade formal e substantiva das candidaturas com os

requisitos exigidos e exigíveis, o Júri deliberou admitir 11 e excluir 3 candidatos, conforme

lista em anexo e pelos motivos nela indicados constante do Anexo I à presente ata, da qual

faz parte integrante.
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Mais deliberou o Júri, disponibilizar a lista de candidatos admitidos e excluídos na página

eletrónica do lEM, lP-RAM em https://www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-concursais/

assim como afixar a mesma em localvisível e público das respetivas instalações.

il

Em conformidade com o estatuído nos n.o'1. e 4 do artigo 2L.e e do artigo [Q.e, conjugado

com o disposto no n.e 1. do artigo 22.s da Portaria n.s 125-A/2019, de 30 de abril, alterada

pela Portaria n.s L2-A/2O2L, de 11 de janeiro e ainda com o previsto no artigo L2t.e eI22.e

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.e 4/2OL5, de 7 de

janeiro, na sua atual redação, o Júri decidiu notificar os candidatos excluídos, por email e

proceder à audiência dos interessados para que, querendo, se pronunciem, no prazo de 10

dias úteis, contado da data do recibo de entrega da mensagem eletrónica, por escrito, sobre

o que se lhe oferecer quanto ao motivo de exclusão

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade.

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

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

Funchal, 27 de setembro de2O2l.

A Presidente do Júri

O Júri,

A Vogal Efetiva A Vogal Efetiva

Maria Lurdes Pereira

de Oliveira Ferreira
Va Carina ria Marta

Gouveiade Freitas Menezes
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