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REGIAO AUTÓNOMA DA MAOEIRA
GOV€RNO RËGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

INSTITUTO DE EMPREGO OA MADEIBA, IP-RAM

Aviso

Para os efeitos previstos no n.e 4 do artigo 7.s da Portaria 125-A/2OI9, de 30 de abril, alterada e

republicada pela Portaria n.s I2-A/2O2I, de 11 de janeiro (Portaria), torna-se público que, por meu

despacho, datado de 03 de novembro de2O2L e, por razões de economia e celeridade processual,

atento o significativo número de candidatos admitidos, foi determinada a utilização faseada dos

métodos de seleção, no âmbito do procedimento concursal comum para a constituição de relação

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

na área de Psicologia, Sociologia ou Serviço Social, aberto pelo Aviso n.e 578/202L, publicado no

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, ll Série, n.e 163, Suplemento, de 10 de setembro de

2021.

Assim, a utilização faseada dos métodos de seleção será efetuada ao abrigo do disposto no artigo

7 .s da Portaria, nos seguintes termos:

a)Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro método de

seleção (Prova de Conhecimentos);

b) Aplicação do segundo método de seleção (Entrevista Profissional de Seleção) apenas a uma

tranche inicial de 20 candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por

ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-

funcional, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candidatos, que se consideram

excluídos, quando os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores satisfaçam as

necessidades que deram origem à publicitação do procedimento concursal. Na eventualidade de

não se verificar a satisfação das mencionadas necessidades, o júri do procedimento é de novo

chamado às suas funções e, com observância do disposto na alínea b), procede à aplicação do

método seguinte a outro conjunto de candidatos, que serão notificados para o efeito, elaborando,

posteriormente, a nova lista de ordenação final desses candidatos, sujeita a homologação,

conforme previsto nas alíneas d) e e) do n.e 3 do artigo 7.s da Portaria.
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A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea de Castro Jesus
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