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REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTa REGIoNAL oe snúoe pRorEçÃo ctvtL
sERvrço REG|oNAL DE pRorEçÃo crvrI-, rp-RAM

Aviso n.e Il2O22

Provas de Seleção para lntegração na Formação de Recuperador-Salvador-Busca e

Salvamento em Terra

1. Objetivo

a) O presente concurso visa dotar o sistema de operações de proteção e socorro

com o efetivo aprovado para os elementos da Brigada Helitransportada da

Região Autónoma da Madeira, com disponibilidade permanente e preparação

adequada, de modo que possam responder prontamente, em missões de busca

e salvamento, em terra, desempenhando as funções de recuperador-salvador,

em qualquer local da Região Autónoma da Madeira.

b) Pretende-se selecionar até 8 elementos para a realização de formação

adequada.

c) De entre os elementos selecionados, que frequentarem com aproveitamento a

fase de formação teórico-prática (carga horária de 80 horas, distribuída em l-6

dias de formação, em 4 semanas, em horário laboral), serão posteriormente

recrutados 8 candidatos, pela ordem decrescente de classificação obtida, a

integrar de imediato as equipas, ficando os restantes elementos em bolsa de

reserva

d) Os candidatos aprovados e não recrutados no âmbito do presente

procedimento, constituirão uma bolsa suplementar de recrutamento, de

reserva, que se manterá válida por um período de dois anos, após comunicação

dos resultados.
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2. Funções

Responder, com elevado grau de prontidão, às solicitações de emergência de

proteção e socorro no âmbito de missões de busca e salvamento, em terra,

desempenhando as funções de recuperador-salvador na Região Autónoma da

Madeira.

3. Requisitos de Admissão

a) Exercer funções na Brigada Helitransportada da Região Autónoma da Madeira;

b) Ter idade máxima de 45 anos, à data de 31 de dezembro de 2022;

c) Robustez física e fisiológica adequada, conferida através de provas a realizar para

o efeito.

4. lnscrições

a) Os candidatos deverão remeter as candidaturas por correio eletrónico, até ao 25

de agosto de 2022, para o seguinte endereço de correio eletrónico:

formacao rocivma

b) Da candidatura fazem parte integrante os documentos a seguir indicados:

- Ficha de candidatura preenchida e assinada pelo candidato (Anexo l);

- Fotocópia do Bilhete de ldentidade ou Cartão de Cidadão;

- Atestado médico de robustez física, realizado num período inferior a 6

meses à data do concurso.
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5. Análise de Candidaturas

a) Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, o júri procede à

verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a

reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à

admissão ao concurso;

b) A 30 de agosto de2O22 será publicitado no sítio da internet do Serviço Regional

de Proteção Civil, lP-RAM (www.procivmadeira.pt) a lista de Candidatos

Admitidos;

c) Os candidatos excluídos serão notificados por correio eletrónico, com recibo de

entrega de notificação;

d) Até 06 de setembro de 2022, os recursos eventualmente interpostos serão

analisados, pelo júri, e comunicada a decisão final no sítio da internet do Serviço

Regional de Proteção Civil, lP-RAM ivmadeira

6. Provas de Seleção

a) Local:A indicar no sítio da internet do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM

(www. procivm ade ira. pt)

b) Data:A indicar no sítio da internet do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM

WWW rocivmadei

c) As provas de seleção são as seguintes:

- Prestação de provas de robustez física e fisiológica compostas por

. Teste de cooper, conforme Anexo ll;

. Prova prática de descida em rapel de ponte.
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- Consulta de Medicina Aeronáutica.

d) Cada um dos métodos de seleção é eliminatório;

e) No âmbito da prestação de Provas de Robustez Física, todos os candidatos,

independentemente da idade, deverão cumprir os requisitos constantes do

Anexo ll;

f) No caso de ocorrer empate nas provas de seleção serão utilizados os critérios

preferenciais indicados na tabela "Pontuações - Outras Condições Preferenciais"

(Anexo lll).

7. Composição do Júri

a) Composição do Júri

i. Presidente:

il

Cláudia Cristina Rodrigues Pestana do Vale, Chefe de Divisão de

Formação do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM.

Vogais Efetívos:

L.q Vogal - Uriel Arcanjo Vieira Abreu, lnspetor Regional de Bombeiros

do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM;

2.e Vosal - Valter Filipe Freitas Ferreira, Chefe de Divisão de

Planeamento, Operações e Comunicações do Serviço Regional de

Proteção Civil, lP-RAM.

Vogais Suplentes:
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l-,e Vogal suplente - João José Ramos Garan ito, Chefe de Divisão de

Regulação e Recenseamento dos Bombeiros do Serviço Regional de

Proteção Civil, lP-RAM;

2.q Voeal suplente - André Carvalho Quintal, Técnico Superior do Serviço

Regional de Proteção Civil, lP-RAM.

b) Nas suas faltas e impedimentos, o presidente do júri será substituído pelo

L.s Vogal efetivo.

8. Classificação Final

A Classificação Final será a resultante da aplicação da seguinte fórmula:

çç = {TC +pppl | 2

Em que:

CF = Classificação final;

TC = Classificação no teste de cooper

PPP = Classificação na prova prática de descida em rapel de ponte

9. Apresentação de Listagens

a) A lista dos candidatos admitidos ao Curso será divulgada, no sítio da internet do

Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM (www.procivmadeira.pt);

b) Da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos no

decurso da aplicação dos métodos de seleção, caso seja interposto recurso,

haverá lugar à audiência dos reclamantes, até à data que será divulgada na lista
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final dos candidatos, no sítio da internet do Serviço Regional de Proteção Civil,

I P-RAM (www.procivmadeira.Pt);

c) A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é submetida a

homologação do dirigente máximo do serviço, para publicitação no sítio da

internet do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM (www.procivmadeira.pt).

10. Anexos

Anexo I - Ficha de candidatura

Anexo ll-Teste de Cooper

Anexo lll - Pontuações - Outras Condições Preferenciais

Funchal, 11- de agosto de 2022

O Vogal do sellàDiretivo,

Marco Aurélio Fe ndes Lobato
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