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Data da Afíxação: t6lt2l202t

Termo do prazo para apresentação das candidaturas:23lt2l2ü2l

Aviso

1. Torna-se público que, por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional da

lnclusão Social e Cidadania, de 15 de dezembro de 202L, se encontra aberto pelo

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da afixação do presente aviso no

placard de informação existente na entrada das instalações do lnstituto de Emprego

da Madeira, IP-RAM (lEM, IP-RAM) e na respetiva página eletrónica, concurso

interno de acesso limitado, para ocupação de dois (2) postos de trabalho na

categoria de Técnico de Emprego Especialista, da carreira (subsistente) de Técnico

de Emprego.

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

emprego público portempo indeterminado ao lEM,lP-RAM, integrados na categoria

de Técnico de Emprego Principal, em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado, de acordo com as condições previstas nos n.es 5

e 6 do artigo 8.s do Decreto-Lei n.s 204/98, de LL de julho, adaptado à RAM pelo

Decreto Legislativo Regional n.s 6/2007/M, e na alínea b) do artigo 4.e do Decreto

Legislativo Regional L6/2OOO/M, de 15 de julho, e que reúnam os requisitos gerais e

especiais de admissão ao concurso.

3. Legislação aplicável: o presente concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.e 204/98, de LL

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

janeiro; Decreto Legislativo Regional L6/2OOO/M; Lei n.e 35/20t4, de 20 de junho e

anexo da mesma, adaptada à Administração Regional Autónoma da Madeira pelo

Decreto Legislativo Regional n.e Lt/2Ot8/M, de 3 de agosto; Portaria n.e 125-

A/20L9, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.s I2-A/202!, de 11 de

janeiro e Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.e

4/2Ot5, de 7 de janeiro.
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4. Caracterização do posto de trabalho:

4.L. Posto de trabalho a preencher nos termos da alínea b) do n.e 4 do artigo 6.0 e

n.os 5 e 6 do artigo 8.s do Decreto-Lei n.g 204/98, de Ll. de julho, por Técnico de

Emprego Principal, pertencente ao mapa de pessoal do lEM, lP-RAM.

5. Área Funcional: As funções a desempenhar são as previstas no anexo ll do Decreto

Legislativo Regional n.s \6/2OO0/M, de L7 dejulho, conjugado com o n.e 1do artigo

10.s da Portaria n.e 583/2019, de 7 de outubro, que aprova os Estatutos do lnstituto

de Emprego da Madeira, lP-RAM.

6. Local de trabalho: lnstalações do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, sitas à

Rua da Boa Viagem n.e 36, 9060-027 Funchal.

7. Prazo de validade: o concurso é válido para o preenchimento das vagas existentes e

caducará logo que se verifique o preenchimento dos referidos postos de trabalho.

8. O lugar a preencher terá o vencimento correspondente ao escalão L da categoria de

Técnico de Emprego Especialista, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.e

\6/2OOO/M, de L5 de julho, na sua redação atual.

9. 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:

9.L. Requisitos gerais: Os referidos no artigo 29.e do Decreto-Lei n.s 204/98, de 11 de

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

9.2. Requisitosespeciais:

9.2.L Ser detentor de uma relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado previamente estabelecida;

9.2.2 Estar integrado na categoria de Técnico de Emprego Principal e deter permanência

nesta categoria de pelo menos três anos classificados de Muito bom (SIADAP -
equivalente a Relevante)ou cinco anos classificados, no mínimo, de Bom (SIADAP

- equivalente a Adequado), com todas as adaptações da classificação de serviço

ao novo sistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração

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

afixação do presente aviso, conforme estipulado na alínea c) do artigo 32.e do

Decreto-Lei n.s 204/98, de LL de julho.

1"1. No presente concurso serão utilizados como métodos de seleção a Avaliação

Curricular e a Prova Oral de Conhecimentos Específicos (P.O.C.E.), previstos nos

artigos Lg.e,zO3,2t.e e22.s do Decreto-Lein.s204/98, de 11de julho.

7L.7. Na Avaliação Curricular serão ponderados os seguintes fatores de apreciação:

- Habilitação académica de base (HAB) - onde se ponderará a titularidade de um

grau académico ou a sua equiparação, legalmente reconhecida;

- Formação profissional (FP) - em que se ponderarão as ações de formação e

aperfeiçoamento profissional, em especial as relacionadas com as áreas

funcionais dos lugares postos a concurso;

- Experiência profissional (EP) - em que se ponderará o desempenho efetivo de

funções na área de atividade para a qual o concurso é aberto, devendo ser

avaliada, designadamente, pela sua natureza e duração.

1I.2. A Prova Oral de Conhecimentos Específicos, terá a duração de 30 minutos e

versará sobre as matérias constantes no anexo ao Despacho Conjunto da Vice-

Presidência e Secretaria Regional dos Recursos Humanos, de 08 de novembro de

2004, publicado no JORAM, íl Série, n.e 247, de 22 de dezembro de 2004 e as

inerentes às funções descritas no n.e 1do artigo 10.s da Portaria n.s 583/20L9, de7

de outubro, que aprova os Estatutos do lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM.

L1.3. Os coeficientes de ponderação para os métodos de seleção a aplicar são os

seguintes:

- Avaliação Curricular - 3;

- Prova Oral de Conhecimentos Específicos - 4.

1L.4. Os resultados obtidos pela aplicação dos métodos de seleção indicados no n.e

LL, serão classificados de 0 a 20 valores.
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fi 12. A Classificação Final resultará da média ponderada das classificações obtidas nos

métodos de seleção referidos, nos termos da expressão abaixo indicada, constando

da ata de reunião do júri o sistema de classificação final, bem como os respetivos

critérios de avaliação, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que

solicitada:

c.F. = (3 A.C. + 4P.O.C.E.| /7
13. Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser obrigatoriamente

formalizadas mediante formulário tipo, disponível na página eletrónica do lEM, lP-

RAM, em https://www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-concursais/, podendo

ser entregues no Núcleo dos Recursos Humanos e Vencimentos da Direção

Administratíva e Financeira do lEM, IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.e 36,2.e

andar, 9060-027, Funchal, nos períodos compreendidos das th00 às 12h30 e das

14h00 às 17h30, ou enviados por correio eletrónico, para o seguinte endereço:

procedimentosconcursais@iem.madeira.gov.pt. ou por correio registado, com aviso

de receção para a referida morada, dentro do prazo de abertura do concurso. Das

candidaturas devem também constar o currículo profissional detalhado e atualizado,

os comprovativos das habilitações literárias, de formação profissional quando o

possuam, sob pena de não serem suscetíveis de influírem na apreciação do seu

mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais, no entanto, só

poderão ser tidas em conta pelo júri, se devidamente comprovados.

L2.L Dispensa da apresentação de documentos: Nos termos do n.e 5 do art.s 31.s do

Decreto-Lei n.e 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.e 2 do artigo

31.s do Decreto Lei n.e 204/98, de LL de julho, é dispensada a apresentação dos

documentos comprovativos previstos no ponto 9.L deste aviso, desde que se

encontrem arquivados no respetivo processo individual e a isso se faça

expressamente referência no formulário de candidatura.

14. As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.

15. Em caso de igualdade de classificação observar-se-á o disposto nos n.es l- e 3 do art.e

37.s do Decreto-Lei n.e 2O4/98, de 11 de julho.
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16. O júri terá a seguinte constituição:

Presidente:

- Filipa lsabel de Ornelas Gonçalves Figueira, Diretora do Centro de Emprego do lEM,

IP-RAM;

Vogais efetivos:

- Ana Teresa Ferreira Freitas Nóbrega, Chefe de Divisão de Colocação do lEM, lP-

RAM, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos;

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

do lEM, IP-RAM;

Vogais Suplentes:

- Maria lnês Reis Mendonça, Técnica Superior do lEM, lP-RAM;

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

IP-RAM.

17. Publicitação das listas: A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação

final do concurso serão disponibilizadas na página eletrónica do lnstituto, em

www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-concursais e afixadas no placard

existente na entrada das instalações do lEM, lP-RAM, em local visível e público, para

além de se proceder à notificação aos candidatos nos termos dos artigos 34.e e 40.e

do Decreto-Lein.e 204/98, de 11de julho, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo

Regional n.e 6/20O7/M, de 12 de janeiro.

L8. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.s 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.

lnstituto de Emp da Madeira, lP-RAM, aos 16 dias de dezembro de2O2L

lr{
A residente Conselho Diretivo, Vânia Andrea de Castro Jesus
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