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Atividade Profissional
Internato Geral no Centro Hospitalar do Funchal no

Jornal Oficial
(JORAM), procedimento
destinado a candidatos co

2003.
Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar,

concursal

comum,
4,

de 2004 e fevereiro de 2007.

, na
to de

Assistente de Medicina Geral e Familiar no Centro de

licenciado em Arte e Design, afeto ao mapa de

2016.

Madeira, IP-RAM, adiante designado por ISSM,
IP-RAM, nos termos seguintes:

dezembro de 2009 e outubro de 2012.
Auditor Interno Organizacional do Projeto da Qualidade
do SESARAM, E.P.E. como representante dos Cuidados de

1.1. O

Lobos.

SECRETARIA REGIONAL DE INCLU
E CIDADANIA
INSTITUTO DE S
Aviso

recrutamento para o posto de trabalho a
ocupar.
2.

203/2021

Procedimento concursal comum destinado a candidatos

Regional

1.

por

LTFP),

aprovada

pela

4.

Prazo de validade:
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e
para os efeito
125-A/2019.

5.

a ocupar:
5.1.

Lei

Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
11/2018/M, de 3 de agosto, aditado pelo
Decreto Legislativo Regional
1-A/2020/M, de
31 de janeiro, conjuga
Portaria
125-A/2019, de 30 de abril, alterada
pela Portaria
12-A/2021, de 11 de janeiro
(adiante designada por Portaria), torna-se
que, por despacho, da Presidente do Conselho
l da
Madeira, IP-RAM de 09 de abril de 2021, se

18/2020/M, de 31 de dezembro.

O local de trabalho situado ISSM, IP-RAM sitos no concelho do Funchal.

Nos termos do disposto no artigo 33.
designada

29/2001, de 3 de

3.

recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em
cnico superior
licenciado em Arte e Design afeto ao mapa de pessoal do
-RAM.

LTFP; Portaria; Decreto-Lei

Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
25/2001/M, de 24 de agosto; Decreto-Lei
4/2015, de 7 de janeiro; Decreto Regulamentar
14/2008, de 31 de julho; Portaria
1553C/2008, de 31 de dezembro; Decreto-Lei
10-

SOCIAL

SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM

foi

mesmo diploma, sem que tenha ocorrido

o
de junho 2017.

concursal

2021, que aprovou o Mapa Consolidado de
Recrutamentos para o ano de 2021, nos
erido
Decreto Legislativo Regional
11/2018/M,

Familiar desde janeiro de 2010 a setembro de 2018.
Assistente Graduado da especialidade de Medicina

SESARAM, EPE desde abril de 2017.

procedimento

Vice-Presidente do Governo Regional e dos

2012.

julho de 2016 a abril de 2017.

presente

-se no

Com
Estatutos do ISSM, IP-RAM, aprovados pela
Portaria
17/2017, de 23 de janeiro,
publicada no JORAM,
janeiro de 2017.
5.2.
do inerente ao descrito para a carreira e
me
6.

6
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O posicionamento do trabalhador recrutado numa

h30 e

de negoc
termo do procedimento concursal, tendo por base a

I do Decreto Regulamentar
14/2008, de 31 de
julho, conjugado com a Portaria
1553-C/2008,
de 31 de dezembro e com o Decreto-Lei
10Legislativo Regional
dezembro.

Instituto,
em:
(http://www.segsocial.pt/procedimentos-concursais5).
9.3.
IP-RAM, Piso 14, 9054-

18/2020/M, de 31 de

dentro do
prazo de abertura do procedimento concursal,
o envio de candidaturas

7.
7.1. Os candidatos devem reunir cumulativamente
a saber:
a)

fiabilidade do processo.
9.4.

d)

preenchido, datado e assinado, deve ser
a)

l ou por lei

b)
c)

andidatura devem ser

especial;
18 anos de idade completos;

b)

licenciatura em Arte e Design;
Curriculum profissional, atualizado, dele
devendo constar os seguintes elementos:
bilhete de identidade o

s que
exerce bem como as que exerceu, com

desempenhar;

e)
7.2.

c)
por tratard)
profissional.

8.

Documentos comprovativos de que o
d) e e) do ponto 7.1. do presente aviso;

-

te
b) deste ponto.

Nos ter
cumulativamente, se encontrem integrados na
ulares da
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de
pessoal do ISSM, IPprocedimento.

9.5.

documentos indicados no ponto 9.4. do
presente aviso, os seguintes documentos:
a)
a que o candidato pertence, devidamente

9.

procedimento concursal, da qual conste a
9.1.

da
Jornal Oficial

9.2.

que se encontra nessa data, o tempo de
posto de trabalho que ocupa e o grau de
complexidade das mesmas, para efeitos
1 do artigo

Nos termos do

sentadas em
suporte de papel e mediante o preenchimento
ISSM, IP-RAM, Piso Garcia,
14, 9054-503

Funchal,

s
nos

b)
candidato se encontra afeto, devidamente
procedimento concursal, da qual conste a

11 de maio de 2021

c)

atividade que se encontra a exercer, em
conformidade com o estabelecido no
respetivo mapa de pessoal;

em que o candidato cumpriu ou executou
atividade
e qualitativos, ou sendo o caso, a

9.6.
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documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem

aviso, nos termos do

3 do mesmo artigo
1 do
1 do artigo
125-A/2019 e com o
2,
ido Decreto Legislativo

Regional
a)
b)

o os resultados
convertidos numa escala de 0 a 20 valores e

aviso, desde que os candidatos declarem no
mesmos requisitos.
9.7. Os candidatos que sejam trabalhadores do
ISSM, IP-RAM, ficam dispensados da entrega
c) do ponto 9.5. do presente aviso.

Candidatos previstos em 10.1.:
CF= ([PC x 70%] + [EPS x 30%])

Candidatos previstos em 10.2.:

9.8. Os candidatos que sejam trabalhadores do
ISSM, IP-RAM, ficam dispensados da entrega
dos documentos comprovativos dos factos
indicados no curriculum profissional, desde
que expressamente refiram que os mesmos se
encontram arquivados no processo individual.
9.9.
procedimento concursal, nos termos do
ortaria.

8

CF= ([AC x 70%] + [EPS x 30%])

Em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
AC = Avaliação Curricular
10.4. Prova de conhecimentos (PC):
A Prova de conhecimentos visa avaliar os
candidatos,

competente para efeitos de procedimento
disciplinar e ou penal.

nec

sob
duas horas e incide sobre os temas a que se

10.
-A/2019, de 30 abril, conjugado com o

1252, do

a)

11/2018/M, de 3 de agosto, aditado pelo
Decreto Legislativo Regional
1-A/2020/M, de

10.1. Regra geral:

b)

125-A/2019, conjugado com o
Regional

2, do

c)

aplicados os
d)

a) Prova de Conhecimentos (PC);
b) Entrevista Profissional de
2,
s nas

Social da Madeira, IP-RAM
Decreto
Legislativo Regional
34/2012/M, de
16 de novembro, alterado pelos Decretos
13 de agosto e 29/2016/M, de 15 de julho
e aditado pelo Decreto Legislativo
Regional
26/2018/M, de 31 de
dezembro;
e
- Decreto
Regulamentar Regional
10/2020/M,
de 21 de janeiro;
Lei Ger
35/2014,
Decreto
Legislativo
Regional
11/2018/M, de 3 de agosto, aditado
pelo Decreto Legislativo Regional
1 A/2020/M, de 31 de janeiro adapta
Madeira da Lei
35/2014, de 20 de
junho;

8
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e)

7/2009, de 12 de fevereiro, na sua

adotada a escala de 0 a 20 valores,
considerando-

f)

g)

regional aut
- Decreto
Legislativo Regional
27/2009/M, de
21 de agosto, alterado pelo Decreto
Legislativo Regional
12/2015/M, de
21 de dezembro.

nto
concursal, lhes tenha sido aplicado diferentes

Decreto-Lei
4/2015, de 7 de janeiro.
Na prova de c
escala de 0 a 20 valores, considerando-se

10.9. Nos termos do Decreto-Lei

29/2001, de 3 de

procedimento concursal, os candidatos com
respetivo grau de incapacidade, o tipo de
defi

forma a garantir o seu anonimato para efeitos
2, do a

termos do diploma mencionado.
11. Nos termos do

comportamentais

evidenciados

e aspetos
durante a

um dos

candidato. A entr
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e
Insuficiente, aos quais correspondem,

ISSM, IP-RAM.
12. Resul

12, 8 e 4 valores, sendo o resultado final

resultados
efetuada atrav

q

do ISSM, IP-

profissional,

http://www.segsocial.pt/procedimentos-concursais5.
Os candidatos aprovados no primeiro

sendo considerados e ponderados os elementos
obrigatoriamente considerados, os seguintes:
a)
b)

c)

13. Ca
bem como
o incumprimento dos requisitos e procedimentos

inerentes ao posto de trabalho e o grau de
complexidade das mesmas;
-se
os
encontros,
co

jornadas,

demais requisitos, legal ou regularmente previstos.
inf

palestras,

d)

legalmente previstos

125-

posto de trabalho a ocupar.
i deliberou contabilizar apenas os
14.
que

se

encontrem

documentalmente
star

ISSM, IP-RAM e

11 de maio de 2021

-social.pt/procedimentosconcursais5, sendo ainda publicado um aviso na II
Jornal Oficial
.
15.
procedimento concursal:

-

e impedimentos;
Superior.

Vogais suplentes:
-

Presiden
Conselho Diretivo.
Vogais efetivos:
-

9
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Recursos Humanos;
Alexandre Manuel Alves Correia Madeira

6 dias de maio de 2021.
a de

Social da Madeira, IP-RAM, aos

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas

