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REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAçOES CLIMATICAS

PUBLICITAÇAO DE MOBILIDADE

Toma-se público, que se encontram abertas, até ao dia 29 de novembro de 2022, as ofertas de

empreSo com os códigos n.as OE20221,1.100321 e O820221U00322 publicitadas na Bolsa de

Emprego Público da Região Autónoma da Madeira, nas ligações

H )n-ì rl 47 e tnirt1e iri'r

destinada a trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, titulares

do grau mínimo de licenciado em Biologia, para o exercício, em regime de mobilidade na

categoria ou em regime de mobilidade intercarreiras, de funções inerentes à carreira e categoria

de Técnico Superior (um técnico superior), no Instituto das Florestas e Conservação da Natureza,

IP-RAM da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (mais

concretamente, para a realização das atividades previstas na rubrica F3, integradas nas ações A1

e C1 do Projeto LIFE Pterodromas4future LIFE2O NATiPTi001277, nomeadamente: transcrever e

organizar as bases de dados relativas à monitorização da freira-da-madeira e da freira-do-bugio,

desde o ano 2000; apoiar a montagem e preparação de equipamentos para seguimento dos ninhos

das mencionadas espécies, nomeadamente câmaras e gravadores automáticos, e realização dos

respetivos testes; acompanhar a colocação das câmaras gravadoras automáticas nas duas áreas

de intervenção do projeto - Pico do Areeiro e Bugio; organizar e editar os dados recolhidos pelos

referidos equipamentos; apoiar o trabalho de campo de monitorização dos ninhos das duas

espécies nas duas áreas de intervenção do projeto, ao longo do seu ciclo de reprodução; renovar

o banco de imagens, com fotos e vídeos afuais de espécimes das duas freiras, das suas áreas de

nidificação, dos trabalhos de monitorização e de outras ações a decorrer no âmbito do projeto; e
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apoiar a preparação de materiais para sensibilização e educação ambiental, que envolvam

imagens e vídeos dos equipamentos de monitorização dos seus ninhos), pelo prazo máximo de

até 31 de dezembto de2022

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

de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira'

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, L4 de novembro

de2022

O Chefe do Gabinete,

Altino Sousa Freitas

2/2

[-p ,ff,",,{;I"ïiiï,ï1#il;1,1",;'"â?$ï,!"ll"1i;'"11,'iï1p'.fi;J i1;,3'22o2ooF 
+351 2s122s 112


