
H
REGIÃO AOTONÜMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA. IP-RAM

Data da Afixação: 02/12/2021

Termo do prazo para apresentação das candidaturas: 10/12/2021

Aviso

1. Torna-se público que, por despacho de 26/11/2021 de Sua Excelência a Secretária

Regional da Inclusão Social e Cidadania, se encontra aberto, pelo prazo 5 (cinco) dias úteis,

a contar da data da afixação do presente aviso no placará de informação existente na

entrada das instalações do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (lEM, IP-RAM) e na

respetiva página eletrônica, concurso interno de acesso limitado, para ocupação de um (1)

posto de trabalho na categoria de Especialista de Informática de grau 3, nível 1, da carreira

(não revista) de Especialista de Informática, do mapa de pessoal do lEM, IP-RAM.

2. Âmbito do recrutamento: O concurso é limitado aos trabalhadores com vínculo de

emprego público por tempo indeterminado ao lEM, IP-RAM, integrados na categoria de

especialista de informática do grau 2, em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado, de acordo com as condições previstas nos n.^^ 5 e 6

do artigo 8.5 do Decreto-Lei n.5 204/98, de 11 de julho, adaptado à RAM pelo Decreto

Legislativo Regional n.5 6/2007/M, e no n.5 1 do artigo 4.5 do Decreto-Lei n.5 97/2001, de

26 de março, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.5 1/2003/M, de 24 de

fevereiro e que reúnam os requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso.

3. Legislação aplicável: O presente concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.5 204/98, de 11 de

julho, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.5 6/2007/M, de 12 de janeiro;

Decreto-Lei n.5 97/2001, de 26 de março, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo

Regional n.5 1/2003/M, de 24 de fevereiro; Portaria n.5 358/2002, de 3 de abril, adaptada

à RAM pela Portaria n.5 157/2002, de 8 de outubro; Lei n.5 35/2014, de 20 de junho e

anexo da mesma, adaptada à Administração Regional Autônoma da Madeira pelo Decreto

Legislativo Regional n.5 11/2018/M, de 3 de agosto; Portaria n.5 125-A/2019, de 30 de

abril. Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.5 4/2015, de

7 de janeiro, e demais legislação aplicável, todas na sua redação atual.
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4. Caracterização do posto de trabalho:

4.1. Posto de trabalho a preencher nos termos da alínea b) do n.^ 4 do artigo 6.5 e

5 e 6 do artigo 8.5 do Decreto-Lei n.5 204/98, de 11 de julho, por Especialista

de Informática do grau 2 pertencente ao mapa de pessoal do lEM, IP-RAM.

5. Área funcional: As funções a desempenhar são as previstas no n.5 2 do artigo 22.5 da

Portaria n.5 583/2019, de 7 de outubro, que aprovou os Estatutos do Instituto de Emprego

da Madeira, IP-RAM.

6. Local de trabalho: Instalações do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, sitas à Rua da

Boa Viagem n.5 36, 9060-027 Funchal.

7. Prazo de validade: O concurso é válido para o preenchimento do referido posto de

trabalho.

8. O júri terá a seguinte constituição:

Presidente

- Xavier Gonçalves Nunes, Diretor de Infraestruturas e Tecnologia do Instituto de

Emprego da Madeira, IP-RAM.

Vogais efetivos

- João Paulo Correia Figueira César, Diretor de Serviços da Unidade Orgânica Nuclear,

Direção de Sistemas de Informação do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM,

que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos;

- Maria Marta Mendes de Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do

Instituto de Emprego da Madeira, tP-RAM.

Vogais Suplentes

- Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva, Vogai do Conselho Diretivo

do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM;

- Nuno Miguel Azevedo Jardim, Chefe de Divisão de Apoio Técnico do Instituto de

Emprego da Madeira, IP-RAM.

9. Condições de candidatura: Podem ser opositores ao presente concurso os candidatos que,

até ao termo do prazo para a apresentação das candidaturas, reúnam os requisitos gerais

e especiais exigidos por lei:
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9.1. Requisitos gerais; Os referidos no artigo 29.^ do Decreto-Lei n.5 204/98, de 11

de julho e previstos no artigo 17.^ da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

9.2. Requisitos especiais:

a. Ser detentor de uma relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado previamente estabelecida;

b. Estar integrado na categoria de especialista de Informática do grau 2 e deter

permanência nesta categoria com quatro anos classificados de "Muito

Bom" (SIADAP - equivalente a Relevante) ou seis anos classificados, no

mínimo, de "Bom" (SIADAP - equivalente a Adequado), conforme previsto

no n.5 1 do artigo 4.5 do Decreto-Lei n.5 97/2001, de 26 de março (com

todas as adaptações da classificação de serviço ao novo sistema de

avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública).

10. Prazo de para apresentação das candidaturas: Cinco dias úteis, a contar da data da

afixação do presente aviso, conforme estipulado na alínea c) do artigo 32. 5 do Decreto-

Lei n.5 204/98, de 11 de julho.

11. No presente concurso será utilizado como método de seleção a Prova Escrita de

Conhecimentos Específicos (PECE) prevista nos artigos 19.5, 20.5 e 21.5 do Decreto-Lei n.5

204/98, de 11 de julho.

12. A PECE visa avaliar os níveis de conhecimentos acadêmicos e profissionais dos candidatos

exigíveis e adequadas ao exercício das funções do posto de trabalho a ocupar. Terá a forma

escrita com a duração de noventa minutos, obedecendo ao programa de provas de

conhecimentos específicos aprovado pelo Despacho Conjunto da então Vice-Presidência

do Governo e Secretaria Regional dos Recursos Humanos, de 16 de abril de 2003,

publicado no Jornal Oficial da RAM, II Série, n.5 80, de 24 de abril de 2003, visando os

seguintes temas:

12.1. Área de gestão e arquitetura de sistemas de informação:

a. Impacto organizacional e tecnológico dos sistemas de informação;

b. Auditoria informática;

c. Arquitetura e pianeamento de sistemas de informação;

d. Pianeamento e controlo de projetos informáticos;
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e. Privacidade e segurança informática;

f. Gestão da contratação de sistemas e tecnologias de informação.

12.2. Área de ínfraestruturas tecnológicas;

a. Planeamento e conceção de projetos de Ínfraestruturas tecnológicas;

b. Sistemas de exploração e programação de sistemas;

c. Sistemas informáticos distribuídos;

d. Implementação e gestão de redes;

e. Privacidade e segurança informática;

f. Gestão da contratação de sistemas e tecnologias de informação.

12.3. Área de engenharia de software:

a. Auditoria de sistemas de informação;

b. Planeamento e conceção de sistemas de informação;

c. Sistemas de gestão de bases de dados - modelos;

d. Gestão de projetos informáticos;

e. Análise e conceção estruturada de sistemas;

f. Técnicas e linguagens de programação;

g. Ferramentas de desenvolvimento de software.

12.4. Bibliografia Recomendada

a. Dinesh Chandra Verma, 2009, Principies of Computer Systems and Network

Management; Springer;

b. Nick Marshall; Mike Brown, G. Blair FritZ; Ryan Johnson 2019 Mastering

VMware vSphere 6.7; Sybex;

c. Shon HarriS; 2018; Jonathan Fiam - CISSP Practice ExamS; McGraw-Flill

Education;

d. Richard PeterseO; 2008, Linux: The Complete Reference Sixth Edition,

McGraw-Flill Professional;

e. IIS Manager - https;//docs.microsoft.com/en-us/iis/get-started/getting-

started-with-iis/getting-started-with-the-iis-manager-in-iis-7-and-iis-8;

f. Apache Server - https://httpd.apache.Org/docs/2.4/;
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g. Edmundo Monteiro e Fernando Boavida, 2010, Engenharia de Redes

Informáticas, FCA Editora de Informática;

h. Carlos Jorge Lopes e José Carlos Ramalho, 2005, Web Services - Aplicações

Distribuídas sobre Protocois Internet, FCA;

i. Sérgio Guerreiro, 2015, Introdução à Engenharia de Software, FCA;

j. Alexandre Pereira e Carlos Poupa, 2015, Linguagens Web, Edições Sílabo.

13. Durante a realização da PECE será permitida a consulta de bibliografia, não sendo

autorizada a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro aparelho

eletrônico ou computorizado.

14. A PECE, valorizada numa escala de O a 20 valores é eliminatória e implica a exclusão do

concurso para os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores.

15. Os candidatos admitidos ao concurso serão convocados para a realização do método de

seleção nos termos do artigo 35.- do Decreto-Lei n.^ 204/98, de 11 de julho, adaptado à

RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.5 6/2007/M, de 12 de janeiro.

16. Sistema de classificação final: A classificação final dos candidatos será a obtida na PECE,

17. Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação do método de seleção, bem

como o sistema de classificação final, constam da ata n.^ 1 da reunião do júri do concurso,

que será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

18. Publicitação das listas: A relação dos candidatos admitidos ao concurso e a lista de

classificação final serão disponibilizadas na página eletrônica do Instituto em

www.iem.madeira.Rov.pt/procedimentos-concursais e afixadas no placard sito na entrada

das instalações do lEM, IP-RAM, local visível e público, para além de se proceder à

notificação aos candidatos nos termos dos artigos 34.^ e 40.^ do Decreto-Lei n.^ 204/98,

de 11 de julho adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.^ 6/2007/M, de 12 de

janeiro.

19. Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser obrigatoriamente

formalizadas mediante formulário tipo, disponível na página eletrônica do lEM, IP-RAM,

em https://www.iem.madeira.Rov.pt/procedimentos-concur5ai5/, podendo ser entregues

no Núcleo dos Recursos Humanos e Vencimentos da Direção Administrativa e Financeira

do lEM, IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.^ 36, 2.^ andar, 9060-027, Funchal, nos
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períodos compreendidos das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou enviados por correio

eletrônico, para o seguinte endereço: procedimentosconcursaisíglem.madeira.gov.pt. ou

por correio registado, com aviso de receção para a referida morada, dentro do prazo de

abertura do concurso.

20. Dispensa da apresentação de documentos: Nos termos do n.5 5 do art.^ 31.^ do Decreto-

Lei n.^ 204/98, de 11 de julho, os candidatos são dispensados da apresentação das

declarações comprovativas da titularidade dos requisitos especiais legalmente exigidos,

que são oficiosamente entregues ao júri pelo Núcleo de Recursos Humanos e

Vencimentos. De acordo com o disposto no n.^ 2 do artigo 31.^ do Decreto Lei 204/98, de

11 de julho, é dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos

gerais previstos no ponto 9.1 deste aviso, desde que se encontrem arquivados no

respetivo processo individual e a isso se faça expressamente referência no formulário de

candidatura.

21. As falsas declarações são punidas nos termos da lei.

22. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.^ da Constituição da República Portuguesa, a

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma

política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego

e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda

e qualquer forma de discriminação.

Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 02 dias de dezembro de 2021.

A Presidente do Conselho Diretivo, Vânia Andréa de Castro Jesus
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