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AVISO

Procedimento lnterno de Seleção para a Mudança de Nível na categoria de Técnico

de lnformática de Grau 1, Nível 1 para o Grau 1, Nível 2 (carreira não revista).

l- - Para os devidos efeitos torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo

de 21- de novembro de2022, se encontra aberto pelo prazo de 5 dias úteis, a contar da

data de afixação do presente aviso na receção do edifício do Serviço Regional de

Proteção Civil, lP-RAM, sito ao Caminho do Pináculo,n,e 14, e disponibilizada na página

eletrón ica (https://www.procivmadeira.pt/pt/protecao-civil/instrumentos-qestool, o

procedimento interno de seleção, para a mudança de Nível: Nível 1 para o Nível 2 de um

Técnico de lnformática de Grau 1, do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção

Civil, lP-RAM, nos termos seguintes:

2 - Legislação aplicável: Decreto Lei n.e 204/98, de 11 de julho, Portaria n.e 233/2022 de

9 de setembro, artigo 5.s do Decreto-Lei n.s 97/2001, de 26 de março, diploma que

estabelece o estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de lnformática,

conjugado com o artigo 41.e da Lei 35/2OI4, de 20 de junho, Lei Geral do trabalho em

Funções Públicas (LGTFP);

3 - Formalização e apresentação das candidaturas: Os interessados deverão apresentar

um requerimento em formato de papel, acompanhado do respetivo relatório de

atividades, dirigido ao Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo do SRPC, lP-RAM,

no qual declaram reunir os requisitos previstos no n.e 1 do artigo 5.e do Decreto-Lei n.e

97 /2007, de 26 de março, entregue no Gabinete de Gestão do Documental;

4 - O relatório dos projetos e atividades é apresentado em suporte de papel e deverá

incluir o seguinte:
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5 - Método de seleção: Os critérios para a mudança de Nível da carreira de Técnico de

lnformática têm por base a classificação de serviço quantitativa de dois anos, e a

classificação dos projetos e atividades (CPA) realizados nos últimos de 2 anos.

A classificação Final será traduzida numa escala de 0 a 20 valores e efetuada de acordo

com a seguinte fórmula:

Em que:

5.L - Classificação de serviço - (CS) será obtida pela média aritmética simples das

classificações de serviço de dois anos que se traduza numa escala de 0 a 20 valores.
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5.2 - Classificação dos Projetos e Atividades - (CPA) classificação de cada projeto e/ou

atividade realizado nos dois últimos anos, (considerando como máximo 6 projetos e/ou

atividades) com base no relatório circunstanciado apresentado e sujeito à avaliação

qualitativa, conforme grelha a seguir mencionada, traduzida numa escala de 0 a 20

valores, considerando a seguinte fórmula:

=Gil-

ffi@ffilq****-
*líOC_

Cuhho do telj{üb, Í. rta. Sao 6on!!lo - 9060 - :t6 - R lÍ(lrÀL - ldr{oô.: l9t t00 llo . CorrrrbdnÈ Ítt tO9 Ot9 9ll
[mdhsig@!!!Ig!I! 9rcoÍldrkry,g@!!949

Avaliação projeto e
atividade

íCPAI

4 Pontos 3 Pontos 2 Pontos 1 Ponto

Qualidade/lnovação

(all

Excelente

Qua lidade/lnovacão

Elevada

qua lidade/i novacão

Alguma

qua lidade/i novacão

Pouca

qua lidade/i novacão

Conhecimento e

Compreensão

(ccl

Excelente

conhecimento e

compreensao

Elevado

Conhecimento e

Compreensão

Algum

Conhecimento e

Compreensão

Pouco

Conhecimento e

Compreensão

Espírito de

lniciativa

(Et)

Excelente

Espírito de lniciativa

Elevado

Espírito de lniciativa

Algum

Espírito de

lniciativa

Pouco

Espírito de

Iniciativa
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Para o cálculo da classificação de cada projeto ef ou atividade, efetua-se o somatório das

pontuações obtidas em cada item.

A efetiva mudança de nível depende da obtenção de pontuação não inferior a 14 valores

numa escala de 0 a 20 valores.

6 - A relação de candidatos e a lista de classificação final será afixada no placar, 1.e andar,

do edifício sede do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM, e disponibilizada na

página eletrónica deste Serviço (https: 'ww.procivmadeiro.pt t ,otecao-

civ i I ti nstru m e ntos-aesta ol.

7 - Constituição do Júri:

Presidente: Paul Nino Faria de Afonseca, Técnico Superior da Divisão de Planeamento,

Operações e Comunicações;

Vogais efetivos: João Hugo Andrade Rodrigues, Chefe de Divisão de Serviços e Apoio à

Gestão que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

Nélia Maria Gonçalves Pereira Abreu, Técnica Superior da Divisão de Serviços e Apoio à

Gestão;
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Capacidade de

Realização

(cR)

Excelente capacidade

de Realização nas

atividades e/ou
projetos

Elevada capacidade

de Realização nas

atividades e/ou
projetos

Alguma capacidade

de Realização nas

atividades e/ou
projetos

Dificuldade na

capacidade de

Realização nas

atividades e/ou
projetos

Qualidade do Relatório

(aR)

Excelente qualidade
do Relatório

Elevada qualidade do

Relatório
Alguma qualidade do

Relatório
Pouca qualidade do

Relatório
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Vogais Suplentes: Diamantina Jardim Menezes, Chefe de Divisão de Apoio Jurídico e de

Contratação;

Vitor Manuel Oliveira Andrade, Chefe da Divisão de Gestão Financeira;

Funchal, 2L de novembro de 2022.

O Presidente do elho Diretivo,

António J
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