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Procedimento concursalcomum para o preenchimento de dois (2) postos de trabalho, na carreira e
categoria de Técnico Superior, na área de recursos humanos, para constituição de relação jurídica
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.

Ata número quatro

Aos 15 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, 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 1.0h00, 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, lP-RAM.

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

l-Aprovar a lista de classificação dos candidatos, tendo em conta o resultado da aplicação do

método de seleção obrigatório Prova de Conhecimentos;

ll - Convocar os candidatos aprovados para a realização do método complementar Entrevista

Profissional de Seleção.

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

I

Após discussão de todos os aspetos relevantes, tendo em conta o fixado no aviso de abertura

e nas atas anteriores deste procedimento e em conformidade com a proposta de correção

constante do Anexo ll à ata n.s L, deliberou o Júri, em cumprimento do disposto no artigo 25.e

da Portaria n.e L25-A/20L9, de 30 de abril, alterada e republícada pela Portaria n.s L2-A/2O2L,
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de 1L de janeiro (adiante designada por Portaria), proceder à publicação da lista dos

resultados obtidos pelos candidatos na prova de conhecimentos (PC), ordenada

alfabeticamente, a qual consta do Anexo I à presente ata, da qual faz parte integrante, através

da sua afixação em localvisível e público nas instalações do lEM, lP-RAM e disponibilização na

respetiva página eletrónica, com o endereço:

https : //www. ie m. made i ra. gov. pt/p roced i me ntos-co ncu rsa is/.

A lista de classificação dos resultados obtidos na Prova de Conhecimentos integra os 14

candidatos admitidos, dos quais 1 não compareceu e 10 obtiveram valoração inferior a 9,5

valores, pelo que, em conformidade com o disposto nos n.os 9 e L0 do artigo 9.s da Portaria,

ficam excluídos do presente procedimento.

il

Deliberou o Júri notificar e convocar os candidatos aprovados através de e-moil, do local, data

e hora da realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção, nos termos do

disposto na alínea a) do n.e 1do artigo 6.e e no n.e 3 do artigo 25.e, ambos da Portaria.

Neste seguimento, a Entrevista Profissional de Seleção decorrerá na sala de reuniões, no 5.e

andar das instalações do lEM, lP-RAM, de acordo com o seguinte agendamento:

Dia 18 de novembro de2O22

Entrevista Profissional de Seleção
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Candidatas Dia Hora

1. Emile Solange Zamora Ala-Vãlkkilã 18 09h30

2. lnês Filipa da Silva Terra 18 09h50

48

3. Susana Catarina Faria Fernandes 18 10h10

Mais deliberou o Júri aprovar o guião da Entrevista Profissional de Seleção, constante no

Anexo lll à presente ata, da qual é parte integrante.
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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.

Funchaf, 15 de novembro de2O22.
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A Presidente

Maria Adelaide da Luz

Drummond Borges Baptista
Silva

O Júri,

A Vogal Efetiva O Vogal Efetivo

o IV
Marià Marta Mendes de

Gouveia Loja

Nuno Miguel Azevedo Jardim
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