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REGIAO AI'TÓNOMA OA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÂO SOCIAL ËCIDADANIA

IHSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIBA, IP-RAM
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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 cinco

Aos 18 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 14h30, 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 Regional de 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, IP-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:

| - Deliberar sobre os resultados da aplicação do segundo método de seleção, Entrevista

Profissional de Seleção (EPS), e elaborar a respetiva lista de classificação, bem como a Lista de

Classificação Final;

ll - Elaborar a lista unitária de ordenação final dos candidatos e fazer a notificação para a

audiência dos interessados.

I

lniciada a discussão do Ponto l, o Júri verificou as classificações obtidas pelas candidatas no

método de seleção EPS.

Assim, de acordo com as classificações atribuídas, por votação nominal e por maioria, a cada

parâmetro de avaliação e efetuada a média aritmética simples das classificações de todos os

parâmetros, o Júri deliberou, por unanimidade, aprovar as classificações que constam nas

Firhas lndivicluais em anexo à presente Ata (Anexo l), da qual são parte integrantc.
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Verificadas as classificações atribuídas às candidatas na EPS, o Júri elaborou a lista de

resultados constante (Anexo ll), sendo esta posteriormente afixada em local visível e público

das instalações do lEM, lP-RAM e disponibilizada na respetiva página eletrónica em

https : //www. iem, madei ra. gov. pt/proced i me ntos-concu rsa is/.
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Emile Solange Zamora Ala-Vâlkkilã

lnês Filipa da Silva Terra

Susana Catarina Faria Fernandes

A Presidente do Júri

Maria aide da Lu

O Júri,

A Vogal Efetiva

L7,60

L7,60

14,4O

OV I Efetivo

Miguel o Jardim
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De acordo com a referida lista, as 3 candidatas admitidas compareceram à Entrevista

Profissional de Seleção.

il

Após a aplicação dos métodos de seleção e face às classificações finais obtidas (Anexo lll), o

Júri deliberou proceder à elaboração do projeto de lista unitária de ordenação final, de acordo

com os respetivos parâmetros de valoração final, conforme consta no Anexo lV à presente

ata, que dela passa a fazer parte integrante.

Mais deliberou o Júri proceder à audiência dos interessados, prevista nos artigos t2L.e e L22.e

do Novo Código de Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.s

4/2OL5, de 7 de janeiro e conforme referido no artigo 22.e, conjugado com o disposto no n.e

1 do artigo 28.e e artigo 10.e, todos da Portaria n.s L25-A/20L9, de 30 de abril, alterada e

republicada pela Portaria n.g L2-A/202L, de 11 de janeiro, notificando todos os candidatados

aprovados para, no prazo de 10 dias úteis, dizerem, querendo, por escrito, o gue se lhes

oferecer, nomeadamente sobre a lista unitária de ordenação final.

Todas as deliberações do Júri foram tomadas por unanimidade. 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, 18 de novembro de 2022.

Drunrnrond Dorges Daptista
Silva

Marta es de
Couveia a

Mari

Classificação EPSNome da candidata
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