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NEGUTO AI'TÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

INSTITUTO OE EMPREGO DA MADEIRA, IP.RAM

1 Procedimento concursal comum para o preenchimento de dois (2) postos de trabalho, na

2 carreira e categoria de Técnico Superior, na área de recursos humanos, para constituição de
3 relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções
4 públicas por tempo indeterminado.
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Aos 07 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, nas instalações do Instituto 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 dois (2) postos de trabalho na área de Recursos Humanos,

em conformidade com o Despacho de Sua Excelência o Secretário Regionalde Finanças, de 05

de setembro de 2022, proferido a título excecional. Estiveram presentes os seguintes

membros do Júri, designados por Despacho de 15 de setembro de 2022 da Presidente do

Conselho Diretivo do lEM, IP-RAM: a Presidente, Maria Adelaide da Luz Drummond Borges

Baptista Silva, Vogal do Conselho Diretivo do lEM, IP-RAM, a Vogal, Maria Marta Mendes de

Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do lEM, lP-RAM, que substituirá a

presidente nas suas faltas e impedimentos e o Vogal, Nuno Miguel Azevedo Jardim, Chefe de

Divisão de Apoio Técnico do lEM, IP-RAM.

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

l- Proceder à análise das alegações apresentadas em sede de audiência de interessados;

ll - Convocar os candidatos admitidos para a realização do método de seleção, Prova de

Conhecimentos.

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

I

Verificou-se que havia decorrido o prazo para proceder ao direito de audiência dos

interessados, na sequência da publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos na

página eletrónica do lEM, lP-RAM em https://www.iem.madeira.gov.ptlorocedimentos-

côncursars/ ê aÍlxação nâs rêspêrlvâs lnstâlâçõês, para quê pudêssêm dlzêr por êsfflÌo o que

entendessem por conveniente sobre o motivo de exclusão, bem como para que pudessem
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consultar o procedimento, nas instalações do lEM, IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem n.e 36,

9060-027, Funchal, nas horas de expediente.

Neste seguimento, o Júri apurou que 2 candidatas - Carmen Marilyn Caldeira Pereira Macieira

e Sofia Alexandra Ornelas de Freitas -, pronunciaram a sua contestação quanto à decisão de

exclusão das respetivas candidaturas, anexando-se as suas alegações à presente ata.

Assim, prossegue o Júri com a análise dos argumentos aduzidos pelas mesmas:

1. A candidata Carmen Marilyn Caldeira Pereira Macieira procedeu ao envio das suas

alegações, em sede de audiência prévia, através de e-mail datado de 20 de outubro de

2022àsL2:44, refutando a deliberação tomada no sentido da sua exclusão (cfr anexo lda

ata n.e 2,de2O de outubro de2O22l. Face ao disposto no artigo n.e 86.e, n.e 1, alínea c),

do anexo à Lei Geral doTrabalho em Funções Públicas (Lei n.e 35/2OL4, de 20de junho),

tal exclusão fundamentou-se no facto da candidata não possuir licenciatura ou grau

académico superior na área de formação de gestão de recursos humanos. Em resposta,

veio a candidata referir que detém uma pós-graduação na mencionada área. Atendendo a

que, de acordo com o artigo 4.e do Decreto-lei n.e74/2006,de24 de março (com a redação

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.e 65/2018, de 16 de agosto), uma pós-graduação

não confere grau académico, a pretensão da candidata não é, neste caso, atendível.

2. A candidata Sofia Alexandra Ornelas de Freitas, licenciada em Relações Humanas e

Comunicação Organizacional, manifestou a sua discordância relativamente à exclusão do

procedimento concursal em questão, que teve como fundamento a não titularidade das

habilitações literárias exigidas no Aviso de Abertura, através de e-mail datado de 26 de

outubro de 2022 às 19:L2. Após discussão do alcance do referido requisito, o Júri deliberou

admitir apenas as candidaturas que comprovassem deter licenciatura ou grau académico

superior em Gestão de Recursos Humanos, de modo a garantir o princípio da liberdade de

acesso à função pública, consagrado no n.e 2 do artigo 47.9 da Constituição da República

Portuguesa e não colocar em desvantagem detentores de outras licenciaturas que não

foram admitidos ao procedimento ou, ainda, que não se candidataram por considerarem

que não se adequavam ao solicitado. Argumentou a candidata que a licenciatura por si

detida integra cadeiras incidentes na área de Recursos Humanos. Ora, conforme o
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conteúdo funcional dos postos de trabalho referentes à categoria de Técnico Superior, na

Área de Recursos Humanos, descrito no mapa de pessoal do lnstituto de Emprego da

Madeira, lP-RAM para 2022, disponível na página eletrónica do lnstituto, em

(https://www.iem.madeira.gov.pt/mapas-recursos-humanos/) e analisados os planos

curriculares de ambas as licenciaturas, constatou-se que a área de formação da candidata

enfoca-se nos processos relacionais e comunicacionais das organizações, não estando

formada para cumprir com a caracterização funcional do posto de trabalho, embora a sua

licenciatura integre uma cadeira de Gestão de Recursos Humanos, o que não é equiparável

a uma licenciatura inteiramente incidente na temática. Neste sentido, e em consonância

com o estabelecido no Aviso de Abertura, deliberou o Júri considerar improcedente a

alegação da candidata e manter a exclusão decidida.

Tendo o Júri deliberado, por unanimidade, manter a exclusão de ambas as candidatas ao

procedimento concursal, não se procedeu à alteração da lista de candidatos admitidos e

excluídos, convertendo-se a lista provisória em definitiva.

Mais deliberou o Júri notificar as candidatas excluídas da decisão de indeferimento das suas

alegações.

tl

Em cumprimento do disposto no n.e L do artigo 7.e conjugado com o artigo 1Q.e, ambos da

Portaria n.e L25-A/2OL9, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.e I2-A/202L,

de 11 de janeiro (adiante designada Portaria), deliberou o Júri convocar os candidatos para a

realização do método de seleção Prova de Conhecimentos, que se aplicará nos seguintes

termos:

- Prova de Conhecimentos, no dia 14 de novembro (segunda-feira| do corrente ano, pelas

14h30, na sala 302 da Escola Secundária Jaime Moniz, sita à R. Jaime Moniz, 9064-503,

Funchal.

O Júri deliberou comunicar aos candidatos, através de e-mail, o dia, hora e local de aplicação

do método de seleção, conforme disposto no artigo 10.e da Portaria.

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade.
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BB Nada mais havendo a deliberar, deu-se por encerrada a reunião, da qualfoi lavrada a presente

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

90

91 O Júri,

A Vogal EfetivaA Presidente do Júri O Vogal Efetivo

Funchal,0T de novembro de2O22

Maria Marta M es de Nuno Miguel Azevedo Jardim
Gouveia Loja

Maria Adelaide da Luz

Drummond Borges Baptista
Silva
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