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AVISO

De acordo com os artigos 15, 18. ° e 19. ° do Decreto Legislativo Regional n. ° 11/2018/M, de 03 de

agosto, que adapta à administração regional autónoma da Madeira a Lei n. ° 35/2014, de 20 de junho,

que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público a abertura do

procedimento de mobilidade na categoria para o recrutamento de um técnico superior, na área de

Psicologia, para a ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado, no mapa de pessoal

do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, nos seguintes termos:

1. O prazo para apresentação de candidaturas é de 09/09/2021 a 23/09/2021.

2. Número de postos de trabalho e prazo de validade - O procedimento visa o preenchimento de 1

posto de trabalho na carreira/categoria de técnico superior, na área de psicologia, o qual se

encontra contemplado no Mapa de Pessoal para 2021.

3. Publicitação do aviso - O aviso é publicitado na BEP-RAM e na página eletrónica deste Instituto

em htt s://www.madeira. ov. t. i /

4. Caraterização do posto de trabalho - funções correspondentes à categoria de técnico superior,

nos teremos do Anexo referido no n. ° 2 do artigo 88. ° da LTFP, conjugado com as constantes do

artigo 9. ° da Portaria n. ° 105/2020, de 31 de março, nomeadamente, orientação e seleção de

candidatos às ações de formação profissional promovidas por este Instituto, acompanhamento

vocacional e psicopedagógico aos participantes das ações de formação, atendimento de

encarregados de educação, formandos e formadores, recrutamento e seleção de entidades para

efeitos de colocação dos formandos em formação prática em contexto de trabalho e respetivo

acompanhamento de todos os formandos e planeamento da logística para realização de visitas

de estudo.

5. Competências - Conhecimentos na área da tesouraria, facilidade de comunicação e

relacionamento interpessoal e ainda, boa capacidade de integrar equipas de trabalho.

6. Remuneração - 2. a posição e o nível 15 da carreira de técnico superior, prevista na tabela

remuneratória única, aprovada pela Portaria n. ° 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada nos

termos do Decreto-Lei n. ° 10/2021, de 2 de fevereiro.

7. Duração - 18 meses com possibilidade de consolidação.

8. Local do Posto de Trabalho - Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Estrada Comandante

Camacho de Freitas, 9020-128 Funchal.
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9. Requisitos de admissão ao procedimento concursal - Ser titular da licenciatura em Psicologia.

10 Formalização das candidaturas - As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente e sob

pena de exclusão, através do preenchimento do formulário próprio disponível na BEP-RAM em

https://bep. madeira. gov. pü e na página eletrónica deste Instituto em https://madeira. gov. pt/iq e

acompanhado do Curriculum Vitae, atualizado, datado e assinado pelo candidato, com os

respetivos comprovativos.

11. Métodos de seleção - Entrevista profissional de seleção.

Para o efeito, somos ainda a propor que, a apreciação de candidaturas deste procedimento seja

efetuada pelo seguinte júri:

Presidente: - Dra. Cilísia Maria Ferreira Camacho, Chefe de Divisão, do Centro de Formação

Profissional, do IQ, IP-RAM.

Vogais Efetivos:

Dra. Esmeralda Patrícia Fernandes Gouveia, Técnica Superior, do Centro de Formação Profissional

da Madeira, do IQ, IP-RAM

Dra. Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas, Chefe de Divisão, da Divisão de Recursos Humanos, do

IQ, IP-RAM.

Vogais Suplentes:

Dr. José Jorge Martins Vieira, Técnico Superior, do Centro de Formação Profissional da Madeira, do

IQ, IP-RAM.

Dra. Elda Maria Fernandes Gonçalves Pedro, Vogal do Conselho Diretivo, do IQ, IP-RAM.

Instituto para a Qualificação, IP-RAM, 09 de setembro de 2021.

A Presiden onselho Diretivo

Sara dante Relvas
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