
 

 

NORMAS PARA O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

1 (um) Consultor Jurídico mediante Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado 

nos termos do Código do Trabalho e demais legislação laboral privada aplicável 

(M/F) 

A) CARACTERIZAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO: o posto de trabalho a ocupar corresponde 

ao grupo profissional 1, nível 6 e caracteriza-se, genericamente, pelo desempenho das 

seguintes funções (nos termos previstos nos Anexos I, II-A III da Portaria n.º 1098/99, de 

21 de dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pela Portaria n.º 97/2001, de 

29 de agosto, com as respetivas alterações subsequentes):  

 

Funções consultivas de natureza científico-técnica com domínio total da respetiva área 

de especialização e uma visão de conjunto suscetível de permitir a interligação de 

domínio diversificados de atividade com vista à tomada de decisão; funções de 

investigação, estudo, conceção e adaptação de métodos e processos numa perspetiva de 

informação da decisão superior; funções de mera consulta jurídica, emissão de pareceres 

e elaboração de estudos jurídicos.  

 

B) ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO: remuneração correspondente à primeira posição 

remuneratória – Base de Remuneração 19, no montante correspondente ao valor mensal 

ilíquido de EUR 1.720,70 (mil setecentos e vinte euros e setenta cêntimos);  

 

C) PERÍODO NORMAL DE TRABALHO: o período normal de trabalho é de 35 (trinta e cinco) 

horas semanais (conforme previsto no Anexo II-A da Portaria n.º 1098/99, de 21 de 

dezembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pela Portaria n.º 97/2001, de 29 de 

agosto, com as respetivas alterações subsequentes);  

 
D) NORMAS PARA A SELEÇÃO:  

i. O candidato deverá enviar e-mail para o endereço recrutamento@apram.pt   

anexando o modelo de requerimento devidamente preenchido, o curriculum vitae 

atualizado e cópia da documentação obrigatória para comprovar que possui os 

requisitos mínimos de admissão, até ao dia 24 de abril de 2021;  

ii. Se o candidato não entregar a documentação comprovativa a que se refere o número 

anterior, ou se a entregar fora do prazo, será excluído; 

iii. Após a avaliação dos candidatos será elaborada lista com os candidatos admitidos e 

excluídos;  

iv. Dentro dos candidatos admitidos, os mesmos serão posicionados de acordo com a 

prova dos critérios preferenciais:  

a) Comprovada experiência profissional em direito público, nomeadamente 

contratação pública e/ou domínio público marítimo;  
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b) Inscrição válida na Ordem dos Advogados Portugueses;  

c) Conhecimentos da língua inglesa. 

v. Serão chamados para a entrevista profissional de seleção os 3 (três) primeiros 

candidatos posicionados, que se farão acompanhar pela documentação original para 

efeitos de verificação;  

vi. Em caso de se verificar a exclusão de algum dos 3 (três) candidatos melhor 

posicionados, são chamados para a entrevista profissional, os candidatos 

posicionados imediatamente a seguir na lista de concorrentes admitidos;  

vii. Após as etapas referidas, será elaborado Relatório Preliminar, com a proposta de 

decisão devidamente fundamentada e dado conhecimento através de email aos 

candidatos para efeitos de audiência prévia;  

viii. Se houver reclamações compete ao júri analisar e remeter proposta de resposta para 

a tomada de decisão do Conselho de Administração;  

ix. Se não houver reclamações, será remetido o Relatório Final com a proposta de 

homologação para o Conselho de Administração para efeitos da admissão do 

candidato selecionado;  

x. O candidato selecionado será sujeito a exame médico obrigatório para cumprimento 

da alínea d) do artigo 6.º do Estatuto de Pessoal das Administrações Portuárias 

(EPAP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 421/99, de 21 de outubro adaptado à Região 

Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 18/2001/M, de 29 de 

junho;  

xi. Se o candidato não for considerado apto, será excluído sendo selecionado o 

candidato posicionado imediatamente a seguir.  

 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS MÍNIMOS PARA A ADMISSÃO: 

i. Habilitação profissional - licenciatura em Direito, (nos termos do disposto no Anexo 

I da Portaria n.º 1098/99, de 21 de dezembro adaptada à Região Autónoma da 

Madeira pela Portaria n.º 97/2001, de 29 de agosto, com as respetivas alterações 

subsequentes);  

ii. Declaração que possui certificado de registo criminal com acesso a áreas reservadas 

sem cadastro;  

iii. Boletim com a vacinação obrigatória atualizado ou declaração sob compromisso de 

honra em como tem a vacinação obrigatória; 

iv. Curriculum vitae atualizado. 

 


