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Chefe de Divisão de lnformação e Orientação Profissional (DIOP)

Ata número um

No dia 26 de julho de2022, nas instalações do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, sito à Rua da Boa

Viagem, n.e 36, no Funchal pelas 10h00, reuniu o Júri designado por despacho de Sua Excelência a

Secretária Regional de lnclusão Social e Cidadania, de L2 de julho de 2022, em conformidade com as

disposições previstas no Decreto Legislativo Regional n.s 5/20O4/M, de 22 de abril, que procedeu à

adaptação à Região Autónoma da Madeira do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.e 2/2OO4,

de L5 de janeiro, ambos os diplomas com a sua redação atual, para o procedimento concursal destinado ao

provimento do cargo de direção intermédia de 2.s grau, Chefe de Divisão de lnformação e Orientação

Profissional (DIOP), estando presentes: Filipa lsabel de Ornelas Gonçalves Figueira, Diretora de Serviços do

Centro de Emprego do lEM, IP-RAM, na qualidade de Presidente do Júri e os vogais Fernando Carlos Dias

Oliveira Sobreiros, Diretor de Serviços Administrativos do Gabinete da Secretária Regional de lnclusão

Social e Cidadania, que substituirá a Presidente nas suas ausências, e Maria Adelaide da Luz Drummond

Borges Baptista Silva, Vogal do Conselho DiretÍvo do lEM, IP-RAM, para, tendo em conta a complexidade

das tarefas e das responsabilidades exigidas para o lugar posto a concurso, definir:

l- Os requisitos legais exigíveis para o exercício do cargo;

ll- Os critérios de apreciação e ponderação curricular, por referência ao perfil do cargo;

lll- Os critérios de apreciação e ponderação da Entrevista Pública;

lV- A ponderação a atribuir a cada um dos métodos (Avaliação Curricular e Entrevista Pública), no

cálculo final.

No presente procedimento concursal, serão aplicados os métodos de seleção Avaliação Curricular e

Entrevista Pública.

Mais deliberou que os resultados de todas as fórmulas a aplicar serão expressos até às milésimas e que no

resultado da aplicação das fórmulas da Avaliação Curricular e da Entrevista Pública, caso se verifiquem

valores decimais, o arredondamento será feito até às milésimas, para a unídade inferior ou superior,

consoante o último número decímal apurado seja inferior, igual ou superior a cinco, respetivamente.

l - Requisitos de Admissão

Serão admitidos ao presente procedimento concursal os candidatos que detenham os requisitos e

condições gerais previstas no n.e 1 do artigo 3.s-A do Decreto Legislativo Regional n.e 5/2OO4/M, de 22 de

abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.e 27 /2006/M, de 14 de julho e alterado e republicado pelo

Decreto Legislativo Regional n.e 27/2OL6/Vt, de 6 de julho e que sejam titulares de licenciatura adequada
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33 ao cargo, numa das seguintes áreas: Psicologia ou Serviço Social

ll - Avaliação Curricular (AC)

Em conformidade com o disposto na alínea c) do n.e 1 do artigo 5.s da Portaria n.s 125-A/2019, de 30 de

abril, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento, alterada e republicada

pela Portaria n.s L2-A/202I, de 11 de janeiro, a Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos

candidatos, ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. Decidiu o

Júri, por unanimidade, considerar na AC os seguintes fatores:

a. Habilitações Académicas (HA), em que se avaliará a titularidade de um grau académico ou a

equiparação legalmente reconhecida, bem como a posse de outra habilitação académica superior

com relevância para o desempenho do cargo a concurso;

b. Experiência Profissional (EP), em que se avaliará o exercício de funções na área de atividade para o

qual o procedimento concursal é aberto, ou em áreas afins, na carreira de técnico superior ou

equiparada (funções para as quais seja exigida a titularidade do grau de licenciatura);

c. Formação Profissional (FP), em que se ponderarão as ações de formação e de aperfeiçoamento

profissional relacionadas com as áreas funcionais do cargo a prover.

A AC dos candidatos será expressa de 0 a 20 valores, bem como cada fator nele considerado, através da

aplicação da seguinte fórmula, ponderando os diferentes fatores nas percentagens indicadas:

46 = (HA x25%l + (EP x 5O%l+ (FP x25%l

Em que:

AC = Avaliação Curricular

HA = Habilitações Académicas

EP = Experiência Profissional

FP = Formação Profissional

Parâmetro Habilitacões Académicas (HA)

Na avaliação do fator HA, nos casos em que o candidato seja detentor de mais do que uma habilitação, o

Júri decidiu considerar apenas aquela que atribua ao candidato a melhor valoração, de acordo com os

critérios indicados na tabela inlro:

18 valores

Licenciatura na área:

Psicologia ou Serviço

Social.

34

35

36

37

3B

39

40

4t
42

43

44

45

46

47

4B

49

50

51

52

53

54

55

56

57

5B

59

Habilitação

Académica

(HA}

19 valores

Mestrado na área:

Psicologia ou Serviço

Social.

20 valores

Doutoramento na área:

Psicologia ou Serviço

Social.

Rua da Boa Viagem n.o 36 | 9060-027 Funchal I Tel: 291 145 740 | E-mail: emprego@iem.madeira.gov.pt

Página 2 de 10



S. Rl.t,g,
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIoNAL DE INCLUSAO SOCIAL E CIDADANIA

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA,IP.RAMIEM,,,-.,,

60

61

62

63

64

65

66

67

6B

69

70

7I

72

73

74

75

76

77

7B

79

BO

B1

B2

Parâmetro Experiência Profissional (EPì

Os critérios a considerar serão o efetivo exercício de funções na área de atividade para a qual o

procedimento concursal é aberto, ou em áreas afins, bem como outras capacitações adequadas, com

avaliação da sua natureza, duração e tipo de experiência profissional.

Na avaliação do fator EP, não pode a pontuação atribuída ultrapassar os 20 valores, sendo a valoração desta

obtida de acordo com a tabela seguinte:

Valoração Experiência Profissional (EP) no domínio de intervenção social na área do

emprego ou em áreas afins

Sem experiência.

Até 6 anos de experiência.

Até 10 anos de experiência.

Até 14 anos de experiência.

Mais de 14 anos de experiência.

ParâmeÜo Formacão Profissional (FPì

Na avaliação do fator FP, o Júri considerará todas as ações de formação frequentadas nos últimos 5 anos,

no domínio de intervenção social na área do emprego, nomeadamente as relacionadas com o

acompanhamento e proteção social de desempregados, informação e orientação profissional e vocacional,

promoção de emprego, qualificação profissional e gestão do mercado de emprego, bem como as

transversais a qualquer área de intervenção.

Serão consideradas todas as formações profissionais, designadamente cursos, seminários, encontros,

jornadas, simpósios, colóquios ou outras da mesma natureza, desde que comprovadas por documento

adequado.

Os critérios a relevar na avaliação deste parâmetro serão:

- Duração da ação;

- Âmbito da formação relacionada com a área funcional do cargo.

A valoração das formações será feita do seguinte modo:

Sem formação profissional- 8 valores.

Com formação profissional - Partindo da nota L0, a que se soma a valoração que venha a ser atribuída nos

termos do quadro seguinte, até ao limite de 20 valores:

o

10

t4

18

20
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Até 20 horas de formação

Até 40 horas de formação

Até 60 horas de formação

Até 80 horas de formação

Mais de 80 horas de formação

B3

B4

B5

B6

87

88

B9

90

91

92

As ações que não especifiquem o número de horas serão pontuadas da seguinte forma:

e A um mês correspondem 120 horas;

o A uma semana 30 horas;

o A um dia 6 horas;

o As ações que não refiram duração serão pontuadas com 0 valores.

A EP visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, aptidões profissionais e

pessoais dos candidatos, as quais se encontram vertidas nas competências comportamentais constantes do

Perfil de Competências e que de seguida se reproduzem:

Liderança e Gestão das Pessoas: Capacidade para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores,

mobilizando-os para os objetivos do serviço e da organização e estimular a iniciativa e a responsabilização.

Comportamentos associados à competência:

o Envolve os colaboradores na definição dos objetivos individuais, considerando as suas propostas e

articulando-as com os objetivos do serviço.

o Promove o espírito de grupo e um clima organizacional propício à participação e cooperação.

e Estimula a iniciativa e a autonomia, delegando tarefas e fomentado a partilha de responsabilidades.

o ïem um modelo de atuação que garante a justiça e equidade de tratamento, sendo, dessa forma,

um referencial de confiança.

93
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94

Competência 2

Competência 3

Orientação para a Inovação e Mudança: Capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a

novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar ativamente a sua implementação.

Comportamentos associados à competência:

o Assume e concretiza, com determinação e empenho, as mudanças organizacionais e funcionais

superiormente definidas e apoia as equipas de trabalho nesse processo.

o Fomenta a participação ativa dos seus colaboradores na produção e implementação de novas

soluções para os problemas, com vista à melhoria dos resultados.

o Adota e propõe soluções inovadoras ao nível dos sistemas de planeamento interno, métodos e

processos de trabalho.

r Adere às inovações e tecnologias com valor significativo para a melhoria do funcionamento do

serviço e dos desempenhos individuais.

Planeamento e Organização: Capacidade para programar, organizar e controlar a atividade da sua unidade

orgânica e dos elementos que a integram, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando

prioridades.

Comportamentos associados à competência:

o Planeia e coordena a atividade do serviço, de acordo com os objetivos superiormente definidos.

o Define prioridades para si e para o serviço, tendo em conta os objetivos a alcançar e os recursos

existentes.

o Acompanha, controla e avalia a execução dos projetos e atividades, assegurando o seu

desenvolvimento e a sua realização de acordo com os prazos e custos definidos.

r Revê e ajusta o planeamento efetuado, mantendo-o atualizado e adaptando-o a alterações e

circunstâncias imprevistas.

95

96
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99

Competência 4

O Júri deliberou adotar a metodologia abaixo indicada para a classificação de cada uma das competências.

A classificação a atribuir a cada candidato na Entrevista Pública será expressa numa escala de 0 a 20 valores e

resultará da média aritmética simples da classificação obtida em cada um dos fatores ora estabelecidos,

através da seguinte fórmula:

EP=Cl+C2+C3+C4

4

100

101

ro2

103

ro4

105

106

Análise da lnformação e Sentido Crítico: Capacidade para identificar, interpretar e avaliar diferentes tipos

de dados e relacioná-los de forma lógica e com visão crítica.

Comportamentos associados à competência:

o Analisa de forma crítica e lógica a informação necessária à realização da sua atividade e como

suporte à tomada de decisão.

o Perante um problema analisa os dados, pondera as diversas alternativas de resposta e propõe

soluções, ou resolve-o, em tempo considerado útil.

o Prepara-se antecipadamente quando tem que enfrentar situações ou trabalhos de especial

complexidade técnica, procurando informação e estudando os assuntos em causa.

o Fundamenta ideias e pontos de vista com base em recolha de informação, compara dados de

diferentes fontes e identifica a informação relevante para a sua atividade ou a de outros.

Não evidencia nenhum dos comportamentos associados à

competência em avaliação
4 valores

Evidencia, claramente, 1 dos comportamentos associados à

competência em avaliação
8 valores

Evidencia, claramente, 2 dos comportamentos associados à

competência em avaliação
12 valores

Evidencia, claramente, 3 dos comportamentos associados à

competência em avaliação
16 valores

Evidencia os 4 comportamentos associados à competência

em avaliação
20 valores
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Em que:

EP = Entrevista Pública

C1= Competência 1

C2 = Competência 2

C3 = Competência 3

C4 = Competência 4

lV - ClassiÍicação Final

Considerando que a seleção dos candidatos se centrará nas competências técnicas e comportamentais

necessárias para um bom desempenho das funções inerentes ao cargo em questão e que:

- as competências técnicas serão avaliadas com recurso ao método de seleção "Avaliação Curricular" que,

tratando-se de um método baseado na análise documental, permite aferir da qualificação profissional e não

da qualidade da mesma;

- as competências comportamentais essenciais ao exercício das funções inerentes ao cargo serão avaliadas

com recurso à Entrevista Pública que, permitindo um contacto pessoal, possibilita a aferição do modo

efetivo de atuação dos candidatos e consequentemente da sua capacidade de adaptação ao cargo

específico.

O Júri deliberou que a classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 valores e resultará da média

aritmética ponderada das classificações obtidas nos dois métodos de seleção, de acordo com a seguinte

fórmula:

çç = (AC x30%l + lÊP x7o%l

Em que:

CF = Classificação Final

AC = Avaliação Curricular

EP = Entrevista Pública

Considerar-se-ão como candidatos não possuidores do perfil mínimo exigido para o exercício do cargo de

direção a concurso, aqueles que, aplicada a fórmula supro, obtenham um resultado inferior a L0,000

valores.

Em caso de igualdade da classificação, serão considerados os seguintes fatores:

,V

t07

108

109

110

111

t12

113

7t4

115

116

L17

118

119

720

L2L

L22

L23

t24

725

126

127

128

t29

130

131

132

133

r34

135

136

137
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138

139

L40

L4T

L42

L43

r44

t45

L46

L47

I48

r49

150

151

152

1-- Valoração no parâmetro Experiência Profissional da Avaliação CurrÍcular;

2- Tempo de serviço em funções de direção;

3- Habilitação Académica.

V-Seleção do Candidato

A seleção do candidato a propor será efetuada nos termos estabelecidos na presente ata.

Fíndo o procedimento concursal, o Júri elabora a proposta de nomeação, com a indicação das razões por

que a escolha recaiu no candidato proposto.

O iúri deliberou adotar fichas para o registo de elementos referentes a cada candidato e apuramento de

resultados, as quais fazem parte integrante da presente ata e que constituem os Anexos I e ll.

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, 26 de julho de2O22

O Júri,

A Presidente do Júri O Vogal Efetivo A Vogal Efetiva

LL *JL' cll
Filipa lsabel de Ornelas

Gonçalves Figueira
Fernando Carlos Dias

Oliveira Sobreiros
Maria Adelaide da Luz Drummond

Borges Baptista Silva
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153
L54

155

156

L57

Ficha de Avaliação Curricular

PROCEDIMENTO CONCURSAL

CHEFE DE DrVrSÃO DE TNFORMAçÃO E ORIENTAçÃO pROHSSIONAL

158 Nome do Candidato:

159

160

161

A classificação final deste método de seleção é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até

às milésimas, e resulta da média aritmética ponderada das classificações obtidas em cada um dos fatores,

de acordo com a fórmula aprovada pelo Júri.

Nota Final

Fatores da Avaliação Curricular
Ponderação

atribuída
Pontuação Resultado

Habilitação Académica (HA) 25To

Experiência Profissional (EP) 5ïo/o

Formação Profissional (FP) 25%
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F'
ür

r62
163

r64

165

166

L67 Nome do Candidato:

c1

Ficha de Entrevista Pública

PROCEDIMENTO CONCURSAL

CHEFE oe orvrsÃo DE rNFoRMnçÃo e onrerurnçÃo pRoFrssroNAL

c2 c3

168

c4

+ + +

EP=

4

EP=

Fatores da Avaliação Curricular Comporta mentos Evidenciados Valoração

Competência 1(C1)

Competência2lc2l

Competência 3 (C3)

Competência a (Ca)
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