Comprovativo da Oferta de Emprego
Código
OE201908/00260

Destinatário

Tipo de Oferta

Cidadão em Geral ou Trabalhador em
Funções Públicas

Procedimento Concursal Comum

Válido De

Válido Até

12/08/2019

28/08/2019

CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA
Rede de Organismo

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

Organismo

SRAAC - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM

Distrito/Ilha

Ilha da Madeira

Concelho

Vários

Relação Jurídica

CT em Funções Públicas por tempo indeterminado

Carreira

Regime: Carreiras Especiais
Carreira: Sapador Florestal
Categoria: Sapador Florestal

Área Funcional

Apoio Geral

Área de Atuação

Exercício de funções com conteúdo inerente ao descrito para a carreira e categoria de
Sapador Florestal, conforme previsto no artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º
17/2018/M, de 20 de agosto, (designadamente: a) Executar ações de silvicultura
preventiva, na vertente da gestão de combustível florestal, com recurso a técnicas
manuais, moto manuais, mecânicas ou fogo controlado, entre outras; b)Manter e
proteger os povoamentos florestais, no âmbito da gestão florestal e do controlo de
agentes bióticos nocivos; c) Executar ações de silvicultura de caráter geral; d) Realizar
trabalhos de manutenção e beneficiação de infraestruturas de defesa da floresta e de
apoio à gestão florestal; e) Sensibilizar as populações para as normas de conduta em
matéria de proteção florestal, nomeadamente no âmbito do uso do fogo, da limpeza das
florestas e da fitossanidade; f) Executar ações de vigilância, primeira intervenção em
incêndios florestais, apoio a operações de rescaldo e vigilância ativa pós-rescaldo, no
âmbito da proteção civil, sendo ainda um agente de proteção civil, nos termos do regime
jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2009/M, de 30 de junho, na redação atribuída pelo
presente diploma, com missões de intervenção de proteção civil previstas em diretivas
operacionais específicas do Serviço Regional de Proteção Civil).

Lugares a Prover

10

Método de Seleção
Local Entrega Candidatura

Avaliação psicológica, Entrevista profissional de seleção, Prova de conhecimentos e
Provas físicas
Gabinete da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, sita à Rua Dr.
Pestana Júnior, n.º 6, 5.º andar, 9064-506 Funchal

Prazo de Entrega da Candidatura

Até ao dia 28 de agosto de 2019.

Publicação JORAM

https://joram.madeira.gov.pt/joram/2serie/Ano%20de%202019/IISerie-134-2019-0812Supl.pdf

N.º do Aviso

Aviso n.º343/2019.

Remuneração

1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de sapador florestal.

Suplemento

Suplemento de Risco.

Contactos

Email: gabinete.sra@madeira.gov.pt
Telefone: 291 220 200
Fax: 291 225 112
Outros Contactos:
REQUISITOS DE ADMISSÃO

Relação Jurídica

Com ou sem Relacão Jurídica

Nível de Escolaridade

Escolaridade obrigatória

Requisitos Legais de Provimento

Os do artigo 17.º da LTFP e nos termos n.º 1 do artigo 5.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/2018/M, de 20 de agosto, apenas poderão ser recrutados indivíduos com
DRAPMA
| BEP-RAM
15:49:30
idade
igual ou
inferior |a07/07/2020
28 anos, completados
no ano do procedimento.

