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Procedimento concursal comum de recrutamento para ocuPação de dois postos de trabalho
para a carreira/categoria de técnico superior, do Quadro Regional da llha de 5. Miguel, a

afetar ao Centro Regional de Apoio ao Artesanato da Vice-Presidência do Governo, Emprego

e Competitividade Empresarial, no regime de contrato de trabalho em Íunções públicas por

tempo indeterminado.

Nos termos do disposto no n.s 4 do ãrtigo 30.'e artigo 33.", do Anexo à Lei n.e 35/2014, de 20

de junho, na sua atual redação, e tendo em conta o Decreto Legislativo Regional n.e

2612008lA, de 24 de julho, na sua atual redação, e o disposto na Resolução do Conselho do

Governo Regional n.p 17812009, de 24 de novembro, na sua atual redação, torna-se público

que, por despacho de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, de 2 de

outubro de 2020, se procede à abertura de um procedimento concursal comum, pelo prazo de

10 dias úteis a contar da data da publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego Público

dos Açores (BEP-Açores), para ocupação de dois postos de tÍabalho para a caíreira

unicategorial de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado, para exercer funções no Centro Regional de Apoio ao Artesanato da

Vice-Presidência do Governo, EmpreSo e competitividade Empresarial.

O presente procedimento concurSal consta do Mapa Anual Consolidado de Recrutamento

aprovado pelo Despacho n.s 159512020, de 28 de setembro, retificado pela Declaração de

Retificação n.e 3212020, de 29 de setembro.

1. Local de trabalho
Centro Regional de Apoio ao Artesanato da Vice Presidência do Governo, Emprego e

Competitividade Empresarial, sito Rua Conselheiro Dr Luís Bettencourt Medeiros Câmara, n.e

24, 9500-058 Ponta Delgada.

2. Caracterização do posto de trabalho
As Íunções a desempenhar são as constantes do anexo referido no n q 2 do artiSo 88.s, do

Anexo à Lei n.e 35/2014, de 20 de junho, para a ca rre ira/cate8o ria de técnico superior, bem

como as correspondentes às áreas funcionais do Centro Reglonal de Apoio ao Artesanato, a

que se referem os artigos 16.e e seguintes do Decreto RegulamentaÍ Regional n.e 7/2O13lA,de

11 de junho, na sua atual redação e Decreto Regulamentar Regional n.e 9/2OL6/A, de 21 de

novembro, designadamente de apoio e incentivo às iniciatlvas artesanais que contribuam para

a promoção cultural, social e económica da Região Autónoma dos Açores; proceder à

realização de estudos de mercado; promover e organizar feiras, exposições e eventos

regionais, bem como coordenar a participação e o intercâmbio da Região Autónoma dos

Açores nas congéneres nacionais e internacionais, desempenhando todas as funções e

realizando todas as tarefas intrínsecas às fases da sua produção; promover ações que

contribuam para a valorização do património natural, cultural e etnográfico para o

desenvolvimento do artesanato e turismo, investigando, procedendo ao levantamento de

dados e definindo objetivos gerais e específicos para cada ação proposta; definir estratégias de

marketing/comunicação para a promoção do artesanato dos Açores nos mercados regional,

nacional e internacional, elaborando diagnósticos, definindo públicos-alvo, estabelecendo
objetivos de comunicação, selecionando as ferramentas/meios adequados à sua
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concretização, elaborando planos de comunicação e implementando, controlando e avaliando

as ações de comunicaçãoj acompanhamento e gestão operacional de projetos de

e m preend edorismo e inovação no artesanato apoiando os promotores dos projetos desde a

fase inicial, dese nvolvimento, orientação de financiamento, orientação tecnica, orientação
promocional; planear estratégias de mediação cultural vinculada a um serviço pedaSó8ico no

âmbito do artesanato, articulando ações com agentes educativos, fomentando a importância
do saber-fazer nas camadas mais jovens; investigar e elaborar conteúdos para estudos e

publicações em áreas específicas do artesanato; produzir conteúdos promocionais e sua

respetiva tradução em língua inglesa e francesa; utilizar as tecnologias de informação e

comunicação; garantir a imagem e qualidade do produto artesanal e realizar todas as ações

que dentro desta área lhe sejam superiormente cometidas.

3. Posiciona mento remu neratório
Nos termos da lei, após o procedimento concursal, o posicionamento remuneratório dos

trabalhadores recrutados, será objeto de negociação, com as limitações decorrentes da lei.

4. Âmbito do recrutamento
4,1. O recrutamento para a abertura do procedimento concursal efetua-se nos termos

do disposto no n.e 4 do artigo 30.e do Anexo à Lei n.e 35/2014, de 20 de junho (LTFP),

podendo candidatar-se trabalhadores com relação jurídica de empreSo público por

tempo indeterminado previamente estabelecida, com vÍnculo de emprego público a

termo ou sem vínculo de emprego público.

4.2. Não podem ser admitidos candidatos que, cu mulativa mente, se encontrem

integrados na carreira, sejam titulares da cateSoria e ocupem postos de trabalho
afetos ao órgão ou serviço idênticos ao posto de trabalho para cuia ocupação se

publicita o procedimento.

5. Nível habilitacional
Licenciatura, não havendo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação

ou experiência profissional.

6. Requisitos de admissão
Podem candidatar-se ao presente procedimento concursal os indivíduos que, até ao termo do

prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam, para além de outros que a lei

preveja, os requisitos previstos no n.e 1 do artigo 17.e do Anexo à Lei n.e 35/2014, de 20 de
junho, na sua atual redação, a saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção
internacionalou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas
que se propõe desem pe n har;

d) Robustez fÍsica e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
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7. Formalização de candidaturas
AtÍavés do preenchimento obrigatório do formulário de candidatura aprovado pelo Despacho

n.p 283/2019, de 11 de março, do Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, disponÍvel na

página eletrónica da Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEP Açores) em:

httos be IJ .azores Êo Dt/Diolo ma s Orie ntacoes tormulario Candidatura odÍ o qual deveÍá
ser dirigido à Presidente do Júri do procedimento concursal.

7.1. A entrega da candidatura poderá ser efetuada:
a) Pessoalmente, nos serviços administrativos da Vice-Presidência do Governo,

Emprego e Competitividade Empresarial em Ponta Delgada, Rua de S. João, n.e 47,

9504-533 Ponta Delgada, nas horas normais de expediente;
ou

b) Através de correio registado e com aviso de receção, até ao termo do prazo

fixado, para a Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial

em Ponta Delgada, Rua de S. João, n.e 47,9504-533 Ponta Delgada;

ou
c) Por via eletrónica, através do endereço de email

Ma ria. FV.Silva (ôazore s Eov.Dt c/c a Ana. MS, Pe reira @azo res.gov. pt

7.2. A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, para os efeitos da

alínea a) do n.e 1 do artigo 1.7.e do Anexo à Lei n.e 35/2014, de 20 de junho, na sua

atual redaçãoj
bl Currículum vitôe detalhado, atualizado, datado e assinado pelo candidato;

c) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
d)Fotocópia dos documentos comprovativos das açÔes de formação

profissional e da experiência profissional que possui e relacionadas com o conteúdo
Íuncionaldo posto de tra ba lho;

e) Os candidatos com deficiência devem, para além de declarar no formulário
de candidatura, apresentar comprovativo que ateste o respetivo grau de incapacidade,

o tipo de deíiciência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo de

se le çã o;

f) Outros documentos considerados relevantes para a análise da candidatura.
7,3, Os candidatos com vínculo de emprego público devem ainda apresentar:

a) Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devidamente
atualizada, da qual conste a modalidade de relação jurídica de emprego público que

detém, o tempo de execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa
e o grau de complexidade das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.s 2 do artigo 1.1.e

da Resolução do Conselho do Governo n.s L78/20O9, de 24 de novembro, na sua atual
redação;

b) Declaração de conteúdo funcionalemitida pelo Serviço a que o candidato se

encontra afeto, devidamente atualizada e pormenorizada, da qual conste a atividade
que se encontra a exercer;

c) A avaliação de desempenho relativa aos 2 últimos ciclos avaliativos, nos
termos da alínea d) do n.e 2 do artigo 11.e da citada Resolução do Conselho do
Governo, na sua atual redação;
7.4. A não apresentação dos documentos exigidos no presente Aviso determina a

exclusão dos candidatos, quando a falta desses elementos impossibilite a admissão ou
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a avaliação do candidato, nos termos do n.e 9 do artigo 28.e da Resolução do Conselho

do Governo n.e L78/2O09, de 24 de novembro, na sua atual redação.

7.5. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquêr candidato, em caso de dúvida, a

apresentação dos documentos comprovativos das declaraçôes, bem como a exibição

dos origlnais dos documentos apresentados, assim como solicitar as informações que

considere relevantes para o procedimento.

7.6, As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.

8. Métodos de seleção
No presente recrutamento serão aplicados os dois métodos de seleção obri8atórios referidos

no n.s 8 do artigo 6 s do Decreto Legislativo Re8ional n.e 26/2008/A, de 24 de .iulho, na sua

atua I redação:
a) Prova de conhecimentos (PC);

b) Ava liação Curricular (AC).

8.1. A valoração dos métodos anteriormente referidos será convertlda numa escala de

O a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, através da aplicação

da seguinte fórmula final:
sç = (70% Pc) r (30% Ac)

Em que:

OF = Ordenação Fina I

PC = Prova de conhecimentos
AC - Ava liação Curricular
8.2. A prova de conhecimentos, com caráter eliminatório, terá a forma escrita e a

duração de duas horas, sendo permitida a consulta da legislação abaixo indicada, em

suporte de papel, desde que não anotada nem comentada, a saber:

. Constituição da Repúbllca Portuguesa - Lei Constitucional n.s L/82, de 30 de

setembro, na sua redação atual;

o Código do Procedimento Administrativo - Decreto-Lei n.e 4/20L5, de 7 de janeiro, e

respetivo Anexo, na sua redação atual;
. Lei Geral do Trabalho em Funções Públlcas (LTFP) - Lei n.e 35/2014, de 20 de junho, e

respetivos Anexos, na sua atual redação;
o código do Trabalho - Let n.e 7/2OO9, de 12 de fevereiro, na sua atual redação;

. Estrutura orgânica da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade
Empresarial - Decreto Regulamentar Regional n.e 7/2013/A, de 11 de .lulho, na sua

atual red ação;
. Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública

Regional dos Açores - Decreto Legislativo Regional n.p 4l/20081A, de 27 de aSosto, na

suâ atual redação;
. Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020 - Decreto Legislativo

Regional n.e 1/2020/A, de 8 de janeiro, na sua atual redação;
o Execução do Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2020 - Decreto

Regulamentar Regional n.e 5/2020/A, de 14 de fevereiro, na sua atual redação;
. Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal que deÍine claramente os

conceitos de atividade artesanal, artesão e unidade produtiva artesanal, prevendo o
respetivo processo de reconhecimento e criando o Registo Nacional do Artesanato,
Decreto-Lei n.p 4L/2OQ1,, de 9 de fevereiro, na sua atual redação; Portaria n.e
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1193/2003, de 13 de outubro; Portaria n.e 1085/2004, de 31 de agosto; Decreto
Legislativo Regional n.e 1912001,/A, de 10 de novembro; Decreto Legislativo Regional

n.s L6/20O3/A, de 7 de abril; Decreto Legislativo Regional n.e D/2oO4/A, de 23 de

março; Portaria n.p 2O/2O04, de 18 de março, todos na sua atual redação;
. Marca coletiva de certificação "Artesanato dos Açores", para os produtos

tradicionalmente manufaturados nesta Região, Portaria n.e 89/2OL3, de 20 de

novembro, na sua atual redação;
. Sistema de lncentivos para o Desenvolvimento do Artesanato dos Açores (SIDART),

Decreto Legislativo Regional n.s 34/2012/A, de 25 de julho, regulamentado pelo

Decreto Regulamentar Reglonal n.p !2AB/A, de 27 de fevereiro;
. Acesso e utilização da lncubadora Azores CroÍLob, Regulamento n.e 2212017, de 20 de

outubro;
. Medida Excecional de lncentivo à Manutenção da Atividade das Empresas Artesanais,

Resolução do Conselho do Governo n.p 120/2Q20, de 28 de abril, na sua atual redação;

. Conhecimento de línguas estrangeirasj

. Site onde alguns dos temas poderão ser consultados: http://artesanato.azorês.gov.pt/.

8.3. Nos termos do n.s 10 do artigo 6.e do Decreto Legislativo Regional n.e 26/2008/A,

de 24 de julho, na sua alteração e republicação, efetuada pelo Decreto Legislativo

Regional n.e 12/20181A, de 22 de outubro, a prova de conhecimentos é efetuada após

sorteio, na presença dos candidatos, de entre três propostas Íechadas, apresentadas

em envelope branco e opaco.

11. Métodos de notlficação dos candidatos excluídos
De acordo com o preceituado no n.e 1 e alínea a) do n.s 3 do artigo 30.s da Resolução do
Conselho do Governo n.e ').78/2009, de 24 de novembro, na sua atual redação, os candidatos
excluídos serão notificados por email com recibo de entrega da notificação, para a realização
da a ud iência dos interessados.

12. Direito de participação dos interessados
O exercício do direito de participação dos interessados é obrigatoriamente efetuado mediante
o preenchimento do respetivo Íormulário aprovado pelo Despacho n.s 283/2019, de 11. de

l

9, Métodos de publicitação

A publicltação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista,

ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público nas instalações da Vice-

Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, nos termos previstos no n.s

1do artigo 33.s da Resolução do Conselho do Governo 
^.e 

L78/2009, de 24 de novembro, e

publicitado na Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEP-Açores), conforme previsto na alínea

d) do n.e I do artigo 30.e da referida Resolução do Conselho do Governo.

10. Métodos de convocatória nas diversas fases

Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a realização do método
seguinte por email com recibo de entrega da notificação, nos termos previstos na alínea a) do
n.e 3 do artigo 30.e por remissão do n.e 2 do artigo 33.e ambos da Resolução do Conselho do
Governo n,e 178/20A9, de 24 de novembro, na sua atual redação.
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13. Atas do Júrl
As atas do Júri, das quais constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada

um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos

métodos serão facultados aos candidatos, desde que o solicitem.

14. Exclusão dos candidatos
serão excluídos do procedimento os candidatos que não compareçam ao método de seleção

previsto na alínea a)do ponto 8 deste Aviso, que desistam do procedimento, bem como os que

obtenham uma valoração lnferior a 9,5 valores em cada método de seleção ou fase, não lhes

sendo aplicado o método ou fase seguintes.

15. Situações de igualdade
Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto no artiSo 35.s da Resolução do

Conselho do Governo n.e 178/2oo9, de 24 de novembro, nâ sua atual redação.

16. Llsta unitária de ordenação final
A lista unitária de ordenação final dos candidatos é publicada na BEP-Açores, após

homologação, e afixada em local visível e público nas instalaçôes da Vice-Presidência do

Governo, Emprego e Competitividade Empresarial.

17. lgualdade de oportu nidades

É dado cumprimento à alínea h) do artigo 9.e da Constituição da RepÚblica Portuguesa, na qual

se refere que a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e
na progressão profissional, providenciando escrupu losamente no sentido de evitar toda e

q ua lq uer forma de discriminação.

18. Candidatos com deficiência
Nos termos da legislação em vigor, os candidatos portadores de deficiência têm preferência

em igua ldade de classificação.

19. Publicitação do aviso
Nos termos do disposto no n.s 1 do artigo 19.e da Resolução do Conselho do Governo n"

178/2OO9, de 24 de novembro, na sua atual redação, o presente aviso será publicitado na

Bolsa de Emprego Público dos Açores (8EP-Açores) em
https://bep.azores.sov.pt/PesquisaOfertas.
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março, de Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, disponível na página

eletrónica da Bolsa de Emprego Público dos Açores (BEP-Açores) em:

https://bep.azores.gov.ptlDiplomas Orientacoes/Form ulario Audiencia.pdf.
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20. Composição do iúri
Presidente:
- Maria Filomena Vale da Paixão e Silva, Técnica Superior da Vice-Presidência do Governo,

Emprego e Competitividade Empresa ria l.

Vogais efetivos:
'Ana Maria da Silva Pereira, Técnica Superior da Vice-Presidência do Governo, Emprego e

Competitividade Empresarial, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;
' Patrícia Botelho, Chefe de Divisão de Fiscalidade e Operações de Tesourarias da Direção

Regional do Orçamento e Tesouro.

Ponta Del8ada,29 de outubro de 2020

A Preside nte do Júri

ç?^**tU&ÃU
Maíia Filomena Vale da Paixão e Silva
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Vogais suplentes:
' Sofia da Glória Vieira de Medeiros, Diretora de Serviços do Centro Regional de Apoio ao

Artesanato da Vice-Presidência do Governo, Empre8o e Competitividade Empresarial;

- LuÍs Miguel Alves vicente da silva Melo, chefe de Divisão dos serviços Administrativos da

Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial.

w


