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SECRETARIAREGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS

Rectificação

Aviso

Por ter saído com inexactidão no JORAM n.º 100, II série,
página 3, de 26 de Maio de 2009, relativo à abertura de
procedimento concursal para preenchimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Tecnologias
Educativas, rectifica-se o seguinte:

Por despacho do Excelentíssimo Secretário Regional dos
Recursos Humanos, datado de 11 de Maio de 2009, e na
sequência do concurso externo para contratação por tempo
indeterminado de um trabalhador para exercer funções de
Técnico Superior de 2.ª classe, em regime de estágio, da carreira
de Técnico Superior, actual categoria de Técnico Superior, para
o exercício de funções na Direcção Regional do Trabalho, foi
autorizado a realização do contrato de trabalho entre a Secretaria
Regional dos Recursos Humanos e a Licenciada Dina Carla
Silva Neves, com efeitos à data do Despacho e período
experimental de 240 dias.
(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).

ONDE SE LÊ:

“(…)
Licenciatura em Biologia (…)”
DEVERÁ LER-SE:
“(…)
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante
Português/Francês (…)”

Funchal, 27 de Maio de 2009.
Secretaria Regional dos Recursos Humanos, aos 26 de Maio
de 2009.

O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado

O CHEFE DE GABINETE, Maria João Delgado
Rectificação
SECRETARIAREGIONAL DO TURISMO E TRANSPORTES
DIRECÇÃO REGIONAL DO TURISMO

Aviso
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional do
Turismo e Transportes, de 2009-05-18:
Engenheiro JOÃO PEDRO DIONÍSIO PEREIRA - contratado a
termo resolutivo para a Direcção Regional do Turismo, para
exercer funções equiparadas às da categoria de Especialista de
Informática do grau 1, nível 1, renovado o contrato, por igual
período (um ano), com início em 2009-06-01.

Por ter saído com inexactidão no JORAM n.º 100, II série,
página 5, de 26 de Maio de 2009, relativo à abertura de
procedimento concursal para preenchimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Acesso e
Apoios do Ensino Superior, rectifica-se o seguinte:
ONDE SE LÊ:

“(…)
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (…)”
DEVERÁ LER-SE:

Direcção Regional do Turismo, 20 de Maio de 2009.

“(…)
Licenciatura em Gestão - Gestão Pública (…)”

O DIRECTOR REGIONAL, Raquel França

Funchal, 27 de Maio de 2009..

SECRETARIAREGIONALDAEDUCAÇÃO E CULTURA

O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado

DIRECÇÃO REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Rectificação
Rectificação
Por ter saído com inexactidão no JORAM n.º 100, II série,
página 2, de 26 de Maio de 2009, relativo à abertura de
procedimento concursal para preenchimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Projectos e
Complemento Curricular, rectifica-se o seguinte:
ONDE SE LÊ:

“(…)
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas (…)”

Por ter saído com inexactidão no J ORAM n.º 100, II série,
página 3, de 26 de Maio de 2009, relativo à abertura de
procedimento concursal para preenchimento do cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão do Ensino
Secundário, rectifica-se o seguinte:
ONDE SE LÊ:
“(…)
Licenciatura em História (…)”

DEVERÁ LER-SE:

DEVERÁ LER-SE:

“(…)
Licenciatura em Educação de Infância (…)”.

“(…)
Licenciatura em Ciências Sociais e Políticas (…)”

Funchal, 27 de Maio de 2009.

Funchal, 27 de Maio de 2009.

O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado

O DIRECTOR REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge
Manuel da Silva Morgado
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SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS

Despacho n.º 48/2009
Na sequência de procedimento concursal para provimento do
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, cuja publicação foi
efectuada no JORAM, II Série, n.º 60, de 27 de Março de 2009 e
no Jornal “Notícias da Manhã”, de 1 de Abril de 2009 e em
conformidade com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira, pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14
de Julho;
DETERMINO:

Nomear em regime de comissão de serviço, para o cargo de
Chefe de Divisão de Informática e Sistemas de Informação, do
Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, HÉLDER MIGUEL ANDRADE PESTANA, licenciado em
Engenharia de Sistemas e Computadores.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e produz efeitos a partir de 15 de
Maio de 2009.
Este provimento tem cabimento orçamental na rubrica da
Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 00, Subdivisão 00,
Classificação Económica 01.01.03.
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 15 de Maio de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

Dados Pessoais
Nome: Helder Miguel Andrade Pestana.
Filiação: José Andrade Pestana e Maria Inês Andrade
Pestana.
Naturalidade: Arco de São Jorge.
Data de Nascimento: 26/08/1977.
Nacionalidade: Portuguesa.
Estado Civil: Solteiro.
Número do Bilhete de Identidade: 11086075.
Data de Validade: 16/12/2013.
Número de Contribuinte: 212857622.
Experiência Profissional:
1 de Fevereiro de 2009 S. R. do Ambiente e dos Recursos
Naturais Funchal.
Chefe de Divisão:
•
Nomeado Chefe da Divisão de Informática e Sistemas
de Informação (DISI) da Direcção de Serviços de
Informação e Comunicação (DSIC) do Gabinete do
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, responsável pelas áreas de informática e
comunicações, sistemas de informação geográficos,
análise e desenvolvimento de sistemas de informação.
2008 - 2009 S. R. do Ambiente e dos Recursos Naturais,
Funchal.
Coordenador da Divisão de Informática e Sistemas de
Informação
•
(2008-2009) Coordenação da Divisão de Informática e
Sistemas de Informação (DISI) da Direcção de Serviços
de Informação e Comunicação (DSIC) do Gabinete do
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais.
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2003 - 2008 S. R. do Ambiente e dos Recursos Naturais
Funchal.
Coordenador da Divisão de Sistemas de Informática
•
(2003-2008) Coordenação da Divisão de Sistemas de
Informática (DSI) da Direcção de Serviços de Sistemas
de Informação, Organização e Documentação (DSSIOD)
responsável pelo desenvolvimento de software e
sistemas de informação da Secretaria Regional do
Ambiente e dos Recursos Naturais.
2002 - Presente S. R. do Ambiente e dos Recursos Naturais,
Funchal.
Especialista de Informática:
Projectos em que esteve envolvido como analista,
programador e ou gestor:
•
Projecto Mercados aplicação Windows Forms
(Desktop) de gestão dos Mercados Agrícolas da
SRA.
•
Projecto Juristas aplicação Windows Forms
(Desktop) de gestão documental que permite o
registo e armazena-mento da documentação
produzida.
•
Projecto SRAGeomedia que consiste na
costumização de uma ferramenta de Bases de
Dados Georreferenciadas GIS (Geomedia) no
sentido de facilitar a interacção da mesma com
o utilizador e de preencher lacunas da mesma,
evitando os erros de introdução e permitindo a
introdução de dados auxiliada de componentes
“user friendly”.
•
Projecto SRAWeb aplicação web de gestão de
ocorrências, entidades e funcionários desta
secretaria.
2005 - 2007 S. R. do Ambiente e dos Recursos Naturais
Funchal.
Coordenador do Projecto Sistema de Informação - Balcão Verde;
•
Coordenação do projecto “Sistema de
Informação - Balcão Verde” por parte da SRA,
projecto que visa tornar a SRA mais electrónica
aproximando assim dos utentes e melhorando
os serviços prestados.
2007 QI Forma, Funchal.
Formador do Curso de Aperfeiçoamento em Construção
Civil: Projecto e Implantação do Estaleiro (Condução de
Obra)
•
Disciplina de Competências Informáticas de
Base, com a duração de 30 horas com os
seguintes conteúdos programáticos:
•
Sistema Operativo
•
Processador de Texto
•
Internet e Correio Electrónico
2003-2004 Escola da APELFunchal.
Formador no Cursos Técnicos Profissionais de Nível
IV:
•
Tecnologias e Programação de Sistemas de
Informação - B25, no período compreendido
entre 15-12-2003 a 31-12-2004 as disciplinas
de:
•
Metodologia do Projecto, com a duração de 50
Horas;
•
Algoritmos, com a duração de 67 Horas;
•
Linguagens de Programação, com a duração de
126 Horas;
•
Análise de Sistemas de Bases de Dados, com a
duração de 91 Horas.
2001-2002 Escola da APELFunchal
Formador no Cursos Técnicos Profissionais de Nível II:
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•
•

•

Secretariado e Administração - B9, a disciplina
de Internet, com a duração de 10 horas, de 0211-2001 a 29-02-2002;
Técnico de Aplicações Informática de Gestão B10, a disciplina de Ferramentas Informáticas
(Access), com a duração de 48 horas, de 03-102001 a 28-02-2002;
Secretariado e Administração - 23, a disciplina
de Sistemas de Base de Dados, com a duração
de 25 horas, de 01-06-2003 a 30-09-2003.

2001 - 2008 Funchal
Desenvolvimento de Software
Participação como analista, programador e/ou
gestor em diversos outros projectos e aplicações
web:
•
Web Site Papangelos (2008)
•
Web Site CCDLC (2005-2007)
•
Web Site ESESJCluny (2005)
•
EESJCluny - Implementação do
sistema de informação da escola
superior: domínio Windows 2000 no
servidor e clientes; Roaming profiles;
restrições de acesso; Hosting do site
Web.
•
Web Site Intertours (2006)
•
Aplicação Web de Gestão de
Bibliotecas LSRWeb (2005-2006).
•
Participação no projecto DTIMWeb
portal web com vertente de gestão
interna e de interacção com cliente via
web.
2000 - 2002 Escola da APELFunchal.
Docente da Escola da APEL:
•
Disciplinas: Técnicas e Linguagens de
Programação, Aplicações Informáticas e
Introdução às Tecnologias de Informação
distribuídas pelos 10.º, 11.ºe 12.º ano.
•
Delegado de Grupo de Informática.
•
Responsável pela informática.
Habilitações Académicas:
2007-Presente Universidade da Madeira, Funchal.
•
Frequência do Mestrado em Engenharia Informática.
Disciplinas aprovadas:
• Arquitectura de Software (15);
• Desenho e Implementação de Software (18);
• Análise de Projectos e Investimentos (14);
• Aplicações Centradas em Redes (17).
2001 Escola da APEL Funchal.
Curso de Formação para Formadores.
1995- 2000 - Universidade da Madeira Funchal.
•
Licenciatura em Engenharia de Sistemas e
Computadores, concluído em Setembro de 2000, com a
média final de 15 (quinze) valores, na Universidade da
Madeira.
1992 - 1995 Escola Complementar do Til (APEL), Funchal
•
Curso Tecnológico de Informática, com a duração de
3134 horas divididas por três anos lectivos, com a
classificação de 15 (quinze) valores, efectuado na
Escola Complementar do Til, subsidiado pelo Fundo
Social Europeu, Concluído a 8 de Julho de 1995.
Formação Profissional:
2008 SRA, Funchal.
•
O SIADAP - 3 horas (20 de Fevereiro de 2009).
2006-2007 SRA Funchal
•
Áreas de formação (SAPCRM, SAPPortals, SAP BW,
Documentum)

E-Commerce - 4h30m (9 de Maio de 2007)
PO02 - Administração do portal - 7 horas (20 de
Outubro de 2006)
MK01 - Gestão de marketing - 6 horas (16 de Outubro
de 2006)
BW01 - Informação de Gestão - 7 horas (17 de
Outubro de 2006)
CC01 - Gestão de dados mestre - 6 horas (9 de Outubro
de 2006)
2005-07-11 - Madeira Tecnopólo Funchal
•
Workshop Madeira Digital - Os temas desta acção
foram: noções e procedimentos de controlo, avaliação e
monitorização, competências dos órgãos intervenientes
e seu desenvolvimento na área da assistência aos
promotores; conceitos e interpretação de indicadores
diversos; o sistema de monitorização do Madeira Digital
e programa de acções respectivas; o sistema de
informação on-line.
28/02/2005 Madeira Tecnopólo Funchal
•
Projecto IN.TRACK (INsular Regions Knowledge
TRACKer) - Workshop denominado “Madeira 2010 - Região da Inovação e do Conhecimento”.
•

2003-2004 Sulog Suportes Lógicos, Lda., Funchal.
Programação em Visual Studio .Net - SQL
15 de Dezembro de 2003 a 6 de Fevereiro de 2004
Acção de formação com a duração de 160 horas,
dividida em 4 módulos:
•
Módulo MOC2310 (ASP. Net) - 40h
•
Módulo MOC2373 (Windows Forms VB .Net) 40h
•
Módulo MOC2072 (Administração de SQL
Server 2000) - 40h
O Módulo MOC2073 (Programação em SQL Server
2000) - 40h

2002 Ocean Park, Funchal
•
Conferência de apresentação de equipamentos activos
da Cisco incluindo tecnologias wireless
2002 SRA- Intergraph Funchal
Entidade: Intergraph
25 a 29 de Novembro de 2002
Geomedia Desenvolvimento (35 horas)
•
Desenvolvimento para GeoMedia Professional
•
Desenvolvimento para Geomedia WebMap Profissional.
2002 Crowne Plaza Funchal
•
Conferência de apresentação do Sistema Operativo
Windows XP e Ferramentas da nova versão Microsoft
Office XP.
2003 UMa Funchal
Entidade: Universidade da Madeira - Departamento de
Matemáticas e Engenharias.
3 de Julho de 2003
•
Palestra sobre “Utilização de Técnicas de Inteligência
Artificial em Bioinformática”.
1999 UMa, Funchal
Entidade: Universidade da Madeira
Conferência sobre a aplicação da Inteligência Artificial e
Agentes inteligentes com Hélder Coelho.
Outros Elementos:
• Projecto de Fim de curso - Extensão de Editor Gráfico de
Agentes Inteligentes
Áreas envolvidas: Inteligência Artificial, Desenvolvimento
baseado em Linguagens Orientadas a Objectos, UML e XML.
Mereceu uma classificação final de 17 valores.
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Despacho n.º 49/2009
Na sequência de procedimento concursal para provimento do
cargo de direcção intermédia de 2.º grau, cuja publicação foi
efectuada no JORAM, II Série, n.º 60, de 27 de Março de 2009
e no Jornal “Notícias da Manhã”, de 1 de Abril de 2009 e em
conformidade com o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, com a redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira, pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de Abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14
de Julho;
DETERMINO:
Nomear em regime de comissão de serviço, para o cargo de
Chefe de Divisão de Comunicação, do Gabinete do Secretário
Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, JOSÉ MARIA
FREITAS JARDIM, licenciado em Design/Projectação Variante
Projectação Geral.
A presente nomeação é feita por urgente conveniência de
serviço, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e produz efeitos a partir de 15 de
Maio de 2009.
Este provimento tem cabimento orçamental na rubrica da
Secretaria 09, Capítulo 01, Divisão 00, Subdivisão 00,
Classificação Económica 01.01.03.

Apartir de 03 de Dezembro de 2008.
Coordenação das tarefas inerentes à Divisão da DSSI,
nomeadamente ao núcleo de Imagem e Marketing da
SRARN. Apartir de 01 de Agosto de 2003.
OUTRAS HABILITAÇÕES;

-

-

-

Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
aos 15 de Maio de 2009.
O SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E
NATURAIS, Manuel António Rodrigues Correia

DOS

RECURSOS

-

DADOS PESSOAIS
NOME : José Maria Freitas Jardim.
BILHETE DE IDENTIDADE : 8814016-4.
DATADE NASCIMENTO: 16 de Agosto de 1970.
NACIONALIDADE : Portuguesa.
NATURALIDADE : Monte / Funchal.
FILIAÇÃO: António Gomes Jardim e Maria Ângela

-

Freitas

Jardim.
FORMAÇÃO ACADÉMICA:

Licenciatura em Design/Projectação Variante Projectação
Geral, pela Universidade da Madeira
- conclusão em 13-07-2001, com classificação final de 13
(treze) valores.
FUNÇÕES EXERCIDAS:
3.º Oficial, na DSAICA, afecta à Secretaria Regional de

-

Florestas e Pescas.
Desde 16 de Abril de 1991.
Técnico Auxiliar de 2.ª, no Núcleo de Áudio Visuais da
DSAICA, afecto à Secretaria Regional de Florestas e
Pescas.
Desde 10 de Maio de 1995.
Técnico Superior de 2.ª classe, afecto ao Gabinete do
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais.
Apartir de 1 de Janeiro de 2003.
Técnico Superior de 1.ª classe, afecto ao Gabinete do
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais.
Apartir de 7 de Outubro de 2005.
Coordenação das tarefas inerentes à Divisão da DSSI,
nomeadamente ao núcleo de Imagem e Marketing da
SRARN.
Apartir de 1 de Agosto de 2003.
Coordenação da Divisão de Comunicação, da Direcção
de Serviços de Informação e Comunicação da SRARN.

-

Curso Básico em Audio-Visuais - 17 a 28 de Junho 1991
- 63 horas - Associação de Jovens Agricultores da
Madeira e de Porto Santo.
Curso Básico de Fotográfia Agricola - 04 a 15 de
Novembro 1991 - 70 horas - Associação de Jovens
Agricultores da Madeira e de Porto Santo.
Workshop Broadcast Education - 09 a 12 de Dezembro
1997 - 28 horas - Madeira Tecnopolo.
Curso / Acção de Formação de Tecnológia Internet - Ferramentas de Gestão e Desenvolvimento - 24 de
Outubro 2000 a 22 de Março de 2001 - 280 horas - Formarte.
Seminário sobre "Fotográfia, Design e Direitos de
Autor" - 14 a 16 de Fevereiro 2002
23 horas - Casa das Mudas / Casa da Cultura da Calheta.
Curso/Acção de Formação de Pedestrianismo e
uniformização da implantação e marcaçãode percursos
pedestres - 17 e 18 de Julho 2003 - Direcção Regional
de Florestas - Madeira.
Workshop "Ilustração Científica" - 19 e 23 de Abril
2004 - Ordem dos Biólogos/Jardim Botânico da
Madeira
- Madeira.
Workshop "Design Universal" - 22 de Junho 2006 - 2h30m - Centro de Empresas e Inovação da
Madeira/Universidade da Madeira - Madeira.
Curso / Sensibilização para a Mudança - 13 a 17 de
Novembro 2006 - 30 horas - Infortec.
Curso / SIADAP Avaliação e Gestão do Desempenho - 3
a 5 de de Novembro 2009 - 16 horas - INA.
Curso / SIADAP - 20 de Fevereiro 2009 - 3 horas - SRA/DRQP.
Curso/Implementação do SIADAP - 20 de Fevereiro
2009 - 1 horas - SRA/DRQP.
Outros conhecimentos relavantes para o interesse do
serviço / na optíca de auto formação: Adobe illustrator 24h ; Adobe Photoshop - 35h; Adobe Streamline - 5h;
Macromedia Freehand - 20h.

Funchal, 8 de Abril de 2009.
José Maria Freitas Jardim
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA
MADEIRA, I.P.

Aviso
1 - Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do
artigo19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
torna-se público que por Despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, de 25 de Março de 2009, foi autorizada a
abertura de procedimento concursal comum, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do
mesmo no Jornal Oficial da Região, para a ocupação de
2 postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico
Superior, na modalidade de relação jurídica de emprego
público, titulada por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previstos no mapa
de pessoal do Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, I.P., adiante designado por
IVBAM.
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2 - Identificação e caracterização dos postos de trabalho:
2.1 -

Identificação - Abertura de Procedimento
Concursal de contratação para dois postos de
trabalho previstos e não ocupados na
carreira/categoria de técnico superior.

2.2 -

Habilitações académicas exigidas: licenciatura
nas áreas de Engenharia Agronómica, Agrícola
ou Agro-Industrial.

2.3 -

Caracterização do posto de trabalho - Os
trabalhos a desenvolver incidem sobre tarefas
inerentes a um técnico superior na área da
viticultura, nomeadamente o acompanhamento
técnico às explorações vitícolas; concepção e
delineamento experimental na área vitícola,
acompanhamento, manutenção e recolha de
registos obtidos nos campos experimentais;
avaliação do estado nutricional do solo para a
cultura da vinha e elaboração das respectivas
recomendações técnicas; acompanhamento e
divulgação das substâncias activas homologadas para a cultura da vinha; acompanhamento, conservação e manutenção da
certificação do Centro de Enxertia, emissão de
pareceres técnicos e implementação do cadastro
vitícola; controlo da maturação das uvas nos
viticultores e fiscalização da maturação e do
estado fitossanitário das uvas quando entram
nas empresas produtoras de vinho Madeira, na
época da vindima.

3 - Locais de trabalho:
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato
da Madeira, Rua 5 de Outubro n.º 78 - 9000-079
- Funchal.
Campo Experimental do Estreito da Calheta,
Sítio dos Serrões de Baixo 9370-223 - Estreito
da Calheta.
Aplicados os métodos de selecção e
hierarquizados os candidatos em função da
classificação final, o Júri decide, de acordo com
o perfil dos candidatos colocados em primeiro e
segundo lugares, o local em que cada um
passará a desempenhar funções.
4 - Posição remuneratória: o posicionamento do
trabalhador recrutado numa das posições
remuneratórias da categoria é objecto de negociação
com o IVBAM e terá lugar imediatamente após o termo
do procedimento concursal, nos termos do artigo 55.º da
LVCR.

5 - Legislação aplicável - Rege-se pelas disposições
contidas na Lei n.º 12-A/2008 (LVCR), de 27 de
Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
64-A/2008, de 24 de Dezembro, na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e no Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31 de Julho.
6 - Requisitos de admissão:
6.1 -

Para além dos requisitos necessários à
constituição da relação jurídica de emprego
público constantes no art.º 8.º e n.1 do artigo
52.º da (LVCR), os candidatos deverão indicar a
titularidade do grau académico de licenciatura
ou superior que possuem, a identificação da
relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, quando exista, bem

como da carreira e categoria de que seja titular,
da actividade que executa, e do órgão ou serviço
onde exerce funções.
7 - Publicitação - O presente procedimento será publicitado
no Jornal Oficial (JORAM), no site da Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos Naturais
www.sra@gov-madeira.pt) e em jornal de expansão
nacional, por extracto, nos termos do n.º 1 do artigo19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
8 - Métodos de selecção:
8.1 -

Os candidatos sem relação jurídica de emprego
público ou com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado a executarem
actividades diferentes das publicitadas
realizarão os seguintes métodos de selecção,
eliminatórios de per si:
a)
Prova escrita de conhecimentos, de
conteúdo específico (PECE), a qual
visa analisar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, nos
termos dos artigos 9.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e
alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º da
LVCR; e,
b)
Avaliação psicológica (AP), a qual
visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e
estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho
a ocupar, tendo como referência o
perfil de competências previamente
definido. Este método de selecção
comportará duas fases igualmente
eliminatórias. (artigo 10.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e
alínea b) do n.º 1 do artigo 53.º da
LVCR).

8.2 -

Os candidatos que, cumulativamente, sejam
titulares da categoria e se encontrem ou,
tratando-se de candidatos colocados em
situação de mobilidade especial, se tenham por
último encontrado, a cumprir ou a executar a
atribuição, competência ou actividade
caracterizadoras dos postos de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado,
podem, querendo, afastar por escrito, a
aplicação dos métodos de selecção referidos no
ponto 8.1 anterior e realizarão, em sua
substituição, os seguintes métodos de selecção,
eliminatórios de per si:
a)
Avaliação curricular (AC), a qual visa
analisar a qualificação dos candidatos,
nos termos dos artigos 11.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e
alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da
LVCR; e,
b)
Entrevista de avaliação de competências (EAC), a qual visa avaliar,
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais directamente relacionados com as
competências consideradas essenciais
para o exercício da função nos termos
dos artigos 12.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e alínea b)
do n.º 2 do artigo 53.º da LVCR.
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As ponderações a utilizar para cada método de
selecção são os seguintes:
a)
Prova de conhecimentos - 60%;
b)
Avaliação Psicológica - 40%;
c)
Avaliação curricular - 60%;
d)
Entrevista de Avaliação de competência - 40%.

9 - Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos
de selecção e a respectiva ponderação, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final constam
de actas de reuniões do júri do procedimento sendo as
mesmas facultadas aos concorrentes sempre que
solicitadas.
10 - A valoração final dos candidatos expressa-se numa
escala de 0 a 20 valores, em resultado da média
aritmética ponderada das classificações quantitativas
obtidas em cada método de selecção.
11 - São excluídos os candidatos que não comparecerem a
qualquer um dos métodos de selecção ou que obtenham
uma valorização inferior a 9,5 valores em cada um dos
métodos, bem como nas fases que o comportem e na
classificação final.
12 - Exclusão e notificação de candidatos:
12.1 - De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo
30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de
Janeiro, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas
a), b), c) ou d) do n.º 3 deste artigo, para a
realização da audiência dos interessados nos
termos do Código do Procedimento Administrativo.
13 - Os candidatos admitidos serão convocados, através da
notificação, do dia, hora e local para a realização dos
métodos de selecção, nos termos previstos no artigo 32.º
e por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou
d) do n.º 3 do artigo 30 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de Janeiro.
14 - A publicitação dos resultados obtidos em cada método
de selecção intercalar é efectuada através de lista,
ordenada alfabeticamente, e será afixada na Divisão dos
Recursos Humanos e Expediente, no átrio das
instalações do IVBAM, Rua Visconde de Anadia, n.º 44,
9050-020, Funchal e ainda disponibilizada na página
electrónica da Secretaria Regional do Ambiente e
Recursos Naturais www.sra@gov-madeira.pt, na
separata relativa aos “Recursos Humanos”.
15 - Os candidatos aprovados em cada método serão
convocados para a realização do método de selecção
seguinte através de notificação, por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) n.º 3 do artigo 30 da
Portaria n.º 83 - A/2009, de 22 de Janeiro.
16 - Prova de conhecimentos específicos:
16.1 - A prova de conhecimentos específicos será
escrita, com a duração de 2 (duas) horas e terá
carácter eliminatório.
16.2 - A Prova de conhecimentos específicos incidirá
sobre os seguintes temas:
1)
Viticultura
a)
Métodos da propagação da
videira;
b)
Fitossanidade;

c)

2)

3)
4)
5)

Técnicas culturais da cultura da
vinha;
d)
Melhoramento genético.
Conceitos de vinificação e enologia
a)
Fermentação alcoólica;
b)
Diferentes processos de
vinificação;
c)
O Vinho Madeira;
Vinho Licoroso de Qualidade Produzido em Região Determinada - VLQPRD Madeira;
Vinho de Qualidade Produzido em
Região Determinada - VQPRD
Madeirense;
Vinho Regional com Indicação
Geográfica (IG) - “Terras Madeirenses”.

16.3 - Alegislação necessária à realização da referida
prova é a seguinte:
•
Portaria n.º 40/82, de 15 de Abril - Designações do Vinho da Madeira;
•
Decreto Regulamentar Regional
n.º 20/85/M, de 21 de Outubro Estatuto da Vinha e do Vinho, alterado
pelo Decreto Regulamentar Regional
n.º 16/2002/M, de 19 de Novembro;
•
Decreto Regulamentar Regional
n.º 16/86/M, de 6 de Outubro;
•
Portaria n.º 125/98, de 29 de Julho -Aprova as definições das designações
tradicionais para o Vinho da Madeira;
•
Portaria n.º 86/99, de 12 de Maio - Aprova o VQPRD “Madeirense” , que
foi
alterada
pelas
Portarias
n.º 105/2007, de 9 de Outubro e
n.º 46/2009, de 8 de Maio;
•
Portaria n.º 86/99, de 12 de Maio - Aprova o VQPRD “Madeirense”;
•
Portaria n.º 105/2007 - Altera a
Portaria n.º 86/99, de 12 de Maio, que
definiu os requisitos a que devem
obedecer os vinhos por forma a serem
reconhecidos como provenientes da
denominação de origem “Madeirense”;
•
Portaria n.º 91/2000, de 09 de Outubro
- Comercialização de vinhos com data
de colheita provenientes de outras
castas;
•
Portaria n.º 86/2004, de 02 de Abril - Confere aos vinhos de mesa
produzidos na RAM a possibilidade de
usarem a menção “vinho regional”,
seguida da indicação geográfica
“Terras Madeirenses”, para os vinhos
de mesa brancos, tintos e rosados ou
roses, rectificado pela Declaração de
Rectificação de 24 de Maio de 2004;
•
ecreto-lei n.º 173/2005, de 21 de
Outubro - Regula as actividades de
distribuição, venda, prestação de
serviços de aplicação de produtos
fitossanitários e a sua aplicação pelos
utilizadores finais;
•
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 3/2008/M, de 18 de Fevereiro - Regula as actividades de distribuição,
venda, prestação de serviços de
aplicação de produtos fitossanitários e
a sua aplicação pelos utilizadores
finais na RAM;
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•

•

•

•

Decreto-lei n.º 194/2006, de 27 de
Setembro - Estabelece as normas
gerais aplicáveis à produção e
comercialização de materiais vitícolas;
Decreto
Legislativo
Regional
n.º 24/2007/M - Adapta à Região
Autónoma da Madeira o Decreto - Lei n.º 194/2006, de 27 de Setembro,
que regula a produção, controlo,
certificação e comercialização de
materiais de propagação vegetativa de
videira;
Regulamento (CE) n.º n.º 479/2008, do
Conselho, de 29 de Abril, que
estabelece a Organização Comum do
Mercado Vitivinícola, que altera os
Regulamentos (CE) n.º 1493/1999,
(CE) 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e
(CE) n.º 3/2008 e que revoga os
Regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e
(CE) n.º 1493/1999;
Regulamento (CE) n.º 555/2008, da
Comissão, de 27 de Junho - Estabelece
regras de execução do Regulamento
(CE) n.º 479/2008, do Conselho, que
estabelece a organização comum do
Mercado Vitivinícola, no que respeita
aos programas de apoio ao comércio
com países terceiros, ao potencial de
produção e aos controlos no sector
vitivinícola.

correio através de carta registada, com aviso de
recepção, para Rua Visconde de Anadia, n.º 44,
9050-020, Funchal, expedidos até ao termo do
prazo fixado para a apresentação das
candidaturas.
17.2 - Serão também aceites as candidaturas enviadas
por correio electrónico, para o seguinte
endereço ivbam.sra@gov-madeira.pt
18 - Prazo de validade: o procedimento concursal é válido
para o recrutamento dos postos de trabalho postos a
concurso e esgota-se com o preenchimento dos
mesmos.
19 - O júri do presente procedimento tem a seguinte
composição:
Presidente:
Eng.ª Maria Carlota Vaz Medeiros Ferreira
Brazão, Directora de Serviços de Vitivinicultura
do IVBAM.
Vogais efectivos:
1.º Vogal:
Eng.ª Bella Karina de Olim Freitas, Chefe de
Divisão de Viticultura do IVBAM, que
substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos;
2.º Vogal:
Eng.º Rogério Augusto Gonçalves, Chefe de
Divisão do Controlo e Regulamentação
Vitivinícola do IVBAM.

16.4 - Para a realização da prova escrita de
conhecimento específicos poderá ser consultada
a legislação atrás mencionada, desde que não
anotada.

Vogais suplentes:
Eng.ª Ângela Maria Dias Nascimento,
Directora de Serviços de Controlo e
Regulamentação Vitivinícola do IVBAM;
Eng.º Técnico João José Magalhães Ferreira Assessor Principal do IVBAM.

Bibliografia aconselhável:
•
O Vinho da análise à elaboração.
D. Delanoe; C. Maillard; D.
Maisondieu.
Colecção EuroAgro.
Publicações Europa-América
•
Los Parasitos de la Vid.
Estratégias de Proteccion Razonada.
•
Tratado de Viticultura.
Luis Hidalgo
Ediciones Mundi-Prens
•
Manual de Viticultura.
Alain Reynier.
Colecção EuroAgro
Publicações Europa-América
•
Fertilizantes - Fundamentos e
Aspectos Práticos Da Sua Aplicação
J. Quelhas da Silva
Colecção EuroAgro
Publicações Europa-América

20 - O período experimental decorrerá nos termos do artigo
12.º da LVCR e terá a duração de 240 dias, de acordo
com a alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008
de 11 de Setembro.
21 - Nos termos da lei, a relação de candidatos e a lista de
classificação final serão afixadas na Sede do Instituto do
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, Rua
Visconde de Anadia, n.º 44, 9050-020, Funchal no site
da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Naturais www.sra@gov-madeira.pt).
22 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição da República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade empregadora promove
uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de
descriminação”.

17 - Formalização da candidatura
17.1 - As candidaturas deverão ser formalizadas
mediante requerimento, nos termos do artigo
27.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro
e dirigidas ao Presidente do Conselho Directivo
do Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, onde poderão ser
entregues pessoalmente ou remetidas pelo
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Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira,
I.P., aos 29 de Abril de 2009.
O VOGALDO CONSELHO DIRECTIVO DO INSTITUTO DO VINHO,
BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P., João José
Ornelas Nunes
DO
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

15,91;
34,68;
85,98;
122,24;
158,70;
231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,66
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,38
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,78
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,98

Semestral
13,75;
26,28;
31,95;
37,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

3,02 (IVA incluído)

