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Extrato do Aviso

Torna-se púbÌico, nos termos do artigo artigo 33.q da Lei Geral clo Trabalho em Fr-rnções I'úrblicas

(adiante também designada por LTFP), aprovada pela Lei n3 3512014, de 20 de junho, retificacìa prela

Declaração de Retificação n.a 37-A12074, de 19 de agosto, e alterada peÌas Leis n.es 82-812014, de 3l

dezembro, 8412015, de 7 de agosto, 7812076, de 20 de junho, 4212076, de 28 cle dezembro, 2512017, cle 30 cle

maio,7012077, de 14 cle agosto,7312017, de 16 de agosto, 4912078, de 14 de agosto, e7u207g, clc 31 cìe

dezembro, pelo Decreto-Lei n.q 612019, de 14 de janeiro, e pelas Leis n.qs 79l2}7g, de 2 de seternbro, g2l201.g,

cle 2 de setembro, e 212020, de 31 de março, dos artigos 13.a a 16.e do Decreto Legislativo Regiorral n.e

1U20781ll, de 3 de aSosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n3 7-A12020/M, de 31 de janeiro, clo

artigo 11.q da Portaria n.e 725-A12019, de 30 de abriÌ (na redação que lhe foi atribuída pela portaria rr.a 12-

A12027, de 11 de janeiro), que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar cla clata cla

publicação do Aviso n.e 95512027. no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira gORAM), il Serit:, rr.e

227, de 15 de dezembro de 2021', procedimento concursal comunì, destinado a trabalhadores corìì ou senì

r'ítrcuÌo de emprego público, para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego priblico, rra

modaÌidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo incìeterminaclo, cle um prosto clt:

trabalho previsto e não ocupado da carreira e categoria de Técnico Superior abrangido pelo Sistcma

Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais t:

Alterações Climáticas, previsto no mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da Natr.rreza,

IP-RAM, nos seguintes termos:

1 - Entidade Pública Empregadora: Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Altc'raçõcs

CÌirnáticas

2 - Caracterização dos postos de trabalho: Exercício de funções de apoio técnico por titular de licepciatur.a

em Engenharia Florestal ou equivalente, com conteúdo inerente ao descrito para a carreira e categoria cìc

Técnico Superior, conforme previsto no anexo a que se refere o n.q 2 do artigo 88.q da Lei Ceral do J'rabalhcr

em Funções Públicas, na área da respetiva especialização (Engenharia Florestal ou equivalente) e nas áreas

de atribuições da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas,

designadamente nas áreas de competências da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos clo Jrrstituto

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (previstas nas alíneas a) a r) do n.e 2 do artigo I l.a clo

Arrexo da Portaria n.a 29412076, de 11 de agosto, dos Secretários Regionais das Finanças e cla Adnrinistração
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l,ública e do Arnbiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira'

1.a Serie, rr.e 141, 2.e suplemento, de 11 de agosto)'

3-onívelhabilitacionalexigidoéalicenciaturaportratar-sedoexercíciodefunçõescomograude

complexidade 3.

3,1-NopÍesenteproceclimentoéexigidaalicenciaturaemEngenhariaFlorestalouequivalente'com

i.se 
'ição 

váÌida como meurbro efetivo na orclem dos Engenhciros Técnicos oLr na c)rdem dos Engenheiros,

r10s terrÌìos do n.o 5 do artigo 7.e do Decreto-Lei n.e 11grg2,de 30 de junho, na redação atribuída pera Lei n'q

12312015,de 2 de setembro, e do n.n 4 clo artigo 6'o do Dccreto-Lei n: 349199' de 2 de setembro' alteraclo

pelas Leis tt.ns 47120LI, de27 de juuho, e75712015, de 17 de setembro' não existindo a possibilidade de

surbstitr-riçàodorrír,ellrabilitacionalporformaçãoouexperiênciaprofissional.

ApublicaçãointegralrloavisodeaberturadoprocedimentoconcursaÌencontra.SenoJornaloficialda

RegiãoAutónomadaMacleira,Ilsérie, n.a227,de15dedezembro de2021(Avison'e95512021)'

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 16 de dezembro de 2021

O Chefe do Gabinete,

ttJ
Altino Sousa Freitas
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