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ÂVISO

1 - Nos teÍmos do disposto nos artigos 20." e 27." do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e

Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n." 2/2004, de'l'5

de ianeiro, alterado e republicado pela lei n." 64/207L, de 22 de dezembro, e com as altemções

introduzidas pelas Leis n." 68/2013, de 29 de agosto, e n." 1,28/2015, de 3 de setembro, aplicado aos

serviços e organismos da adminisaação regional autónoma dos Açotes com as especificidades coflstantes

do Deceto Legislativo Regionat n3 2/2005/4, de 9 de maio, altetado e tepublicado pelo Decteto

Legislativo Regional n." 77/2009/A, de 14 de outubÍo, e com as alteações intoduzidas pelo Decreto

Legislativo Regional n3 34/2010/A, de 29 de dezembro, toma-se público que, poÍ despachos do

Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Âdminisúação Pública e da Sectetátia Regional das

Obms Públicas e Comunicações, de 9 de junho de 2021e 10 de junho de 2027, rcspetivamente, foi

autodzaü a abertura de procedimento concursal de seleção e provimento do catgo de direção intermédia

de 2." g1ert, paÍa exercer funções de Chefe de Divisão dos Âssuntos Juídicos, do Serviço de Apoio

Juídico e Notariado Pdvativo, Secreta.da Regional das Obras Públicas e Comunicações.

2 - Iu:ea de atnção - Exercício das funções definidas para o caÍgo, constantes do n'" 2 do artigo 8." da

Lei n." 2/2004, de 15 de janeiro, fla sua atual redaçáo, e as ptevistas no artigo 16." do Decreto

Regulamentar Regionat r." 4/2071,/4, de 31 de janeiro, na sua atual tedação.

3 - Reqúsitos legais de provimento - Os previstos no Íl.o 1 do atigo 4." do Decreto Legislativo Regional

n." 2/2005/Â, de 9 de maio, na sua atwil redaçáo, designadamente, a posse de licenciatua ou cuÍso

superior que não confira grau de licenciatura, e dois anos de expedência profissional no exetcício de

funções na Âdministração Pública paÍz as quais seja legalmente exigida uma ücenciatuÍa ou curso superior

que não confira o grau de licenciatura.

4 - Perfil pretendido - Os/as canüdatosf as devem, preferencialmente, possuit licenciatura na arca de

Dkeito, e um per§.l que demonstre capacidade de liderança, competência técnica, aptidão e comptovada

experiência profissional na âtea de artação do catgo a prover'

5 - Métodos de seleção - ,\valtaçáo cutricular e enttevista pública.
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6 - Os critédos de apreciação e ponderação da avohaçào curricular e da enftevista pública, bem como o

sistema de classificação fina\ incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam da ata n3 1 do presente

procedimento, a elaborat pelo júd, sendo a mesma faclilaü aos câfldidatos sempre que solicitada'

7 - Formdtzaçáo de candidaturas - Os/as candidatos/as devem forrnahzar as respetivas candidaturas

aftavés de requedmeoto, contendo a identificação completa do/a canüdatof a e dirigido ao Presidente do

Júri, podendo a candidatura seÍ entÍegue pessgalmçnte ou remetida pelo correio, em ca;.ta tegistada com

aviso de receção, paÍa o Gabinete de Recutsos Humanos da Secretada Regional das Obms Púbücas e

Comunicações, sito no Largo do Colégio, n." 4, 9500-054 Ponta Delgada, flo Prazo de 10 dias úteis, a

contaÍ da data da publicação do presente Âviso na Bolsa de Emprego Público dos Âçores - BEPA.

8 - Documentação obrigatína - Os requerimentos devem set acornpanhados da seguinte documentação:

a) Cun'iculum uitae, devidamente datado e assinado, do qual devem coflstar, entre outros, a formação

académíca, a formaçáo profissional e a experiência profissional geml e específi.ca, acompanhado

. dos tespetivos documentos comptovativos;

b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias ou documento idóneo legalmente

teconhecido paÍa o efeito;

.) Fotocópia do Bilhete de ldentidade ou do Cartão de Cidadão, a qual pode não ser enttegue desde

qlae of a canüdatofa efltfegue a candidatura pessoalmente e apteserite o Cattão de Cidadão ou

Bilhete de Identidade;

d) Declataçáo emitida pelo Serviço a que se ache vinculado/a o/a çandtdatof a, da qual conste â

existência de vínculo à função pública e o teÍnpo de serviço, na caneka, categotia e função

pública.

Âssiste ao ffui a facridade de exigir a qualquer candtdato/a, em caso de dúúda, a apresentação de

documentos autênticos ou autenticados.

9 -Juri - O iuri tem a seguinte constituição:

Presidente: Maria Filomena Vale da Paixão e Silva, Chefe do Gabinete daSecretânt Regional das Obtas

Pública se Cornunicações;

Vogais Efetivos:

- Antónia Rita Brites Silvério, Chefe de Divisão do Gabinete de Recutsos Humxros, que substituitá a

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
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-João Pedro MesqútaJãcome dos Santos, Diretor de Serviços de InftaestrutuÍas e Equipamentos, da

Direção Regional das Obms Públicas e dos Ttansportes Tettesttes;

V"g i. Suplentes:

- Tetesa Matgarida Mendonça Oüveira Cartefuo, Diretora do Serviço de Planeamento e Controlo

Financeiro;

-JoséJorge FtazáoFng?,Dfuetor de Setviços de Estradas, da Diteção Regional das Obtas Públicas e dos

Transportes Terresttes.

Ponta Delgada, 15 de junho de 2021

A Presidente do Júri

}l'{.arta Filomena Vale da Paixão e Silva
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