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SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMATICAS

PUBLICITAçÃO DE MOBILIDADE

Torna-se público, que se encontram abertas, até ao dia 28 de novembro de 2022, as ofertas de emprego

com os códigos n.as O8202211i00306 e O820227U00307 publicitadas na BoÌsa de Emprego Público da

Região Autónoma da Madeira, nas ligações lrttps://Lrep.rrrat-lcira.i-lor,.pt/Htrurt'/Oielta/4708. e

lrttps://bep.rnarieira.gorr.pt/I-Ioure/C)ielta/4709. destinada a trabalhadores com vínculo de emprego

público por tempo indeterminado, titulares do 12.a ano ou equivalente t pàÍà o exercício, em regime de

mobilidade na categoria ou em regime de mobilidade intercarreiras, de funções com conteúdo inerente ao

descrito para a carreira e categoria de Assistente Técnico, conforme previsto no anexo a que se refere o

n.q 2 do artigo 88.q da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (correspondente ao desernpenho de

funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos com base em diretivas bem definidas

e instruções gerais, de grau médio de complexidade nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos

vários domínios de atuação dos orgãos e serviços), em particular tarefas de receção e acompanhamento

dos visitantes no Jardim Botânico da Madeira - E.g.n Rui Vieira, e nas áreas de atribuições da Secretaria

Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, designadamerìte nas áreas de

atribuições do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

Duração de trabalho e descanso semanal: Os trabalhadores a recrutar estão sujeitos ao regime de duração

de trabalho constante da LTFP, sendo que os respetivos dias de descanso semanal obrigatório e

complementar podem deixar de coincidir com o domingo e com o sábado nos termos do artigo 724.e da

LTFP, sendo considerados dias normais de trabalho todos os dias da semana, incluindo sábados,

domingos e feriados.

Os requisitos e perfil necessários às funções a exercer, constam das referidas publicitações na Bolsa de

Emprego Público da Região Autónoma da Madeira.
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