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Extrato do Aviso

Torna-se público, nos termos do artigo 16.4 da Poltaria n.e 68612027, de 27 cle or-rtubro, clos

Secretários Regionais das Finanças e de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, pgblicacla

no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 1,4 Série, n.a 794, Suplemento, de27 de or-rtr,rbro tle

2027, que se encontra aberto pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação clo aviso no

Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série n3 226, Suplemento , d,e 74 de clezernbr o t)e 2021 ,

procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com ou senì vírrculo cle emprego público,

para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na mocÌaliclacle cle corrtrato cle

trabaÌho em funções públicas por tempo indeterminado, de sete postos de trabalho cla categoria clc

vigilante da uatureza, da carreira especial de vigilante da natureza da Região Autónor.na cla Madcira,

previstos e não ocupados no mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Consenração cla Naturt:za, lp-

RAM, nos seguintes termos:

1 - Entidade Pública Empregadora: Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Natr-rrais e Altcr.ações

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

2 - Caracterização dos postos de trabalho: Exercício de funções com conteúclo inerente ao descrito para a

categoria de vigilante da natureza, da carreira especial de vigilante da natureza da Região Autórror.rra cia

Madeira, conforme previsto no artigo 7.e do Decreto Legislativo Regional n.e 5|2O2UM, cle 1.1 cle r.uarco

(designadamente: a) Zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao ambiente e conser\/ação cìa

natuÍeza, dos regulamentos das áreas protegidas ou zonas de intervenção, colaborarrclo corl oLltras

entidades, quando para isso forem solicitados, e requerendo o auxílio cle ar.rtoriclacles policiais, sen-ìpr.c

que tal se justifique; b) Proceder à recolha e registo de elementos que lhes sejam solicitacìos para e:sturìos,

designadamente, os respeitantes à flora, fauna, paisagem, geologia, usos e costurnes ou práticas cr-rltr-rrais

no interior das áreas protegidas; c) Contribuir para a sensibilização clas popr.rlações no serrticlo clc

compatibilizar o desenvolvimento e o bem-estar das mesmas com a conservação da natureza e gestão clos

recursos naturais; d) Fiscalizar e informar do estado de conservação dos percllrsos e trilhos, clas

infraestruturas e equipamentos das áreas protegidas ou das zonas de intervenção, visando a conservação

das mesmas e promovendo os esforços para a necessária manutenção e acomparrhamento; e) Colaborar

com os visitantes das áreas protegidas, orientando-os e prestando-lhes os esclarecir-Ì'ìentos rrecessários a

boa compreensão e interpretação do sentido da preservação do ambiente e cumprimento cla legislaçâo; t)

Verificar a eventual prática de infrações, de âmbito contraordenacional, na área cle que são resporrsár,c.is,

tendo em conta as disposições legais no que se refere ao ambiente, recursos naturrais e património natural,
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e claborar açt<;s cle notícia relativos às infrações por si presenciadas ou verificadas; g) Efetuar vistorias,

cluarrdcr rrecessárias ou requericìas, Ì'ìos termos da lei; h) Recolher e tratar informação no âmbito dos

processos cle licenciameuto e de análise das reclamações, nas áreas protegidas ou nas zonas de

intervepção; i) Verificar o curnprimento cla legislação relativa ao lançamento de efluentes, extração e

exploraç:1o iìe materiais inertes, protcção cios ecossistemas costeiros, emisseies [)()ltreÍ]ies, i'esíduos sólidos

nrbarros e industriais, queimaclas e queima de resíduos a céu aberto, nas áreas protegidas ou nas zonas de

irrterverrção; j) Zclar pelo cumprimento da legislação aplicável à pesca em áreas protegidas; k) Participar

r : - -â.- r:^.. (1..-..-r^i- ^ -,.--in h^ffi ^^m^ .^lrlrnrrr nô cêrr corrrhafe' Iì Prestaf
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colaboração 1o âmbito da proteção civil nas áreas pr<;tegiclas ou lìas zollas de intervenção).
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habilitaciorral exigiclo é. o \23 ano de escolaridade ou curso que lhe esteja equiparado (por

tratar-se clo exercício de fr.rnções conì o grau de complexidade 2), não existindo a possibilidade de

sr-rbstitr.rição clo nível habilitacional por formação ou experiência profissional'

ul - Nos teLmos clo n.e 1 clo artigo 9,q do Decreto Legislativo Regional n3 5l202ll}/,., de l'1 de março, apenas

poder.ãro ser recrutac{os inclivíduos com idade igual ou inferior a 30 anos, completados no auo clo

procedilrerrto, constituindo ainda requisito de admissão ao procedimento concursal a posse de carta de

condnção.

A publicação integral do aviso de abertura do procedimento concuïsal encontra-se no Jornal Oficial

cla Região Autónoma da Madeira, II Série, n.a226, Suplemento, de1'4 de dezembro de202L (Aviso n.a

94812021).

Secretaria Regional cle Arnbiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 15 de dezembro de 2021

O Chefe do Gabinete,

Altino Sousa Freitas
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