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ORDEM

Nuno Neves é o novo representante
dos enfermeiros na Região
Por Carla Sousa

Equipa de Nuno Neves não apoiou qualquer lista ao nível nacional.
mais enfermeiros com vista ao
cumprimento das dotações seguras, implementar um plano de
formação de acordo com as ne-

cessidades”, além de "defender a
criação de condições promotoras
da especialização dos Enfermeiros
e Reconhecimento na Carreira"

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO
1 – Entidade contratante: CARAM – CENTRO DE ABATE DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM
2 – Classificação e modalidade da oferta de emprego:
2.1 – Quanto à origem dos candidatos: Externa, aberta a todos os
candidatos independentemente da sua origem
2.2 – Quanto à natureza do lugar a ocupar: De base, para preenchimento de 1 lugar na categoria e nível de base da carreira de Magarefe
e 3 lugares na categoria e nível de base da carreira de Trabalhadores
Indiferenciados
2.3 – Modalidade: Para recrutamento imediato
3 – Regime de vinculação e modalidade da contratação: A contratação será feita em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de acordo com o Código do Trabalho
4 – Número de postos de trabalho a ocupar: 4 de imediato, com
reserva de recrutamento
5 – Cargo a exercer:
Referência A: 1 Magarefes
Referência B: 3 Trabalhadores indiferenciados
6 – Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou
profissional: Detentores da escolaridade mínima obrigatória (aferida
em função da idade)
7 – Obrigatoriedade de realização de uma visita ao Centro de Abate
no dia 21/11/2019, às 09:30 horas.
8 – Requisitos preferenciais:
Referência A: Experiência profissional na área de abate de animais
e manuseamento de carnes;
Referência B: Destreza e robustez física,habilitação para a condução/ manuseamento de empilhadora.
9 – Prazo de candidatura: As candidaturas deverão ser entreguesno prazo de 7 dias úteis, contados a partir do dia útil imediato à publicação do aviso referente à presente oferta pública em jornal diário
com circulação regional.
10 – Remuneração a auferir:
Referência A: primeiro nível salarial da carreira de Magarefe, de
acordo com a tabela de vencimentos do CARAM, EPERAM.
Referência B: remuneração mínima mensal garantida na Região
Autónoma da Madeira.
11 – Local onde as funções vão ser exercidas: Território da Região
Autónoma da Madeira.
12 – Caracterização sumária dos postos de trabalho:
Referência A:
Recepção, recolha e transporte de animais para abate, prestar
tarefas relacionadas com o abate de animais, procedendo às operações de insensibilização e sangria, esfola de animais, de limpeza
e depilação, à abertura do animal, à sua evisceração e esquartejamento, utilizando utensílios e máquinas apropriados, realização das
operações de desmancha de carcaças e desossa e limpeza de peças
de carne, utilizando técnicas e instrumentos adequados; colaboração nas cargas e descargas das matérias-primas e produtos, bem

como no exercício das funções do preparador de produtos cárneos,
proceder à limpeza dos locais e instrumentos utilizados. Assegurar
a correta execução do processo de produção, assim como as boas
práticas higio-sanitárias; participar na atividade administrativa e
gestão documental dos procedimentos inerentes e outras relativas
ao cumprimento dos planos de HACCP e de Controlo de Qualidade da
Entidade Contratante. Colaborar nas tarefas de triagem e preparação
de Subprodutos de Origem Animal de Categoria 3, nomeadamente
Couros e outros.
Referência B:
Prestar tarefas de receção, triagem, desembalamento, preparação, acomodação e congelação de Subprodutos de Origem Animal
de Categoria 3. Prestar tarefas de distribuição de carcaças. Colaborar noutras tarefas, nomeadamente como ajudantesna atividade de
abate de animais. Proceder à limpeza dos locais e instrumentos utilizados. Assegurar o cumprimento dos procedimentos inerentes aos
planos de HACCP e de Controlo de Qualidade da Entidade Contratante.
13 – Forma como devem ser apresentadas as candidaturas: Em
suporte papel, através de formuláriopróprio, entregue, pessoalmente, na Divisão Administrativa e Financeira, das 09:00 horas às
17:00 horas, ou através de correio registado, com aviso de receção,
para o seguinte endereço postal: CARAM – Centro de Abate da Região
Autónoma da Madeira, EPERAM, Sítio dos Rochões, Santo António da
Serra, 9100-265 Santa Cruz. O formulário é disponibilizado gratuitamente mediante solicitação presencial ou através de caram@caram.
pt.
13 – Documentos exigidos
13.1 – Comprovativos das habilitações mencionadas no ponto 6;
13.2 – Comprovativo de outras habilitações mais elevadas, se
aplicável;
13.3 – Comprovativos da experiência profissional na área, se
aplicável;
13.4 - Atestado de robustez física e psíquica indispensáveis ao
exercício de funções;
13.5 – Comprovativo do cumprimento das leis de vacinação
obrigatória;
13.6 – Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Contribuinte Fiscal
ou, substituindo ambas, do Cartão do Cidadão;
13.7– Formulário original, assinado pelo próprio;
13.8 – Curriculum Vitae (CV)
14 – Motivo de exclusão: A não realização da visita referida no ponto 7. e a não apresentação dos documentos exigidos nos pontos 13.1;
13.4; 13.5.; 13.6; 13.7 e 13.8.
15 – Métodos de seleção a utilizar: Entrevista Profissional de Seleção, a realizar pelo Júri a designar pela entidade contratante.
Santo António da Serra, 06 de novembro de 2019
O Presidente do Conselho de Administração
(Fernando Manuel Mendonça Perestrelo dos Santos)

PUB

Mais de 70.500 enfermeiros foram ontem chamados a votar para
escolher os representantes da sua
Ordem profissional, havendo quatro listas candidatas, mas apenas
duas com elementos candidatos
a bastonários.
Na Madeira, Nuno Neves, que
ingressava a lista C e que se apresentava como independente, que
não apoiou qualquer lista nacional, foi o grande vencedor desta
noite eleitoral. A partir de hoje, e
nos próximos quatro anos, passa
a ser “o novo representante dos
enfermeiros na Região”.
"Pugnar pela contratação de
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carlasusa@jm-madeira.pt

são cavalos de batalha dos quais
promete não abrir mão, sempre
por “uma enfermagem mais positiva”.
Consciente da sua missão, Nuno Neves ressalva que a prioridade é estar sempre próximo dos
enfermeiros na Região, mas cooperante com os órgãos nacionais
eleitos. Sobre a sua equipa, afirma
que se trata de “um grupo representativo de todas as faixas etárias, áreas de cuidados e especialidades, categorias profissionais,
setores público, privado e social,
de todas as zonas geográficas da
RAM. Combinamos juventude e
experiência, conhecimento e motivação, humanismo e profissionalismo”.
Visivelmente satisfeito com

este “voto de confiança”, Nuno
Neves confessou ao JM que “os
colegas souberam diferenciar os
projetos apresentados” para as
questões de âmbito regional e
nacional, e congratula Ana Rita
Cavaco pelo resultado alcançado.
A atual bastonária recandidatou-se ao cargo, e venceu, encabeçando a lista A, com o lema
‘Orgulhosamente com os Enfermeiros’.
Até ao fecho da nossa edição,
não foi possível apurar os resultados deste ato eleitoral. No entanto,
sabe o JM que aqui, na Madeira,
a lista encabeçada por Nuno Neves ganhou com resultados muito
expressivos, conquistando mais
do dobro dos votos confiados às
listas adversárias.

REINO UNIDO

Funchal recebe Ok Estudante
A OK Estudante, empresa de consultoria académica especializada e
líder em Portugal no encaminhamento de estudantes para universidades britânicas, continua a sua
‘Tour Study in the UK’ na ilha da
Madeira para apresentar aos jovens a possibilidade de fazerem
uma licenciatura ou mestrado
no Reino Unido com as propinas
100% financiadas.
O Funchal é a paragem seguinte, nesta sexta-feira, no Madeira
Tecnopolo, onde já estão confirmados mais de 400 alunos, se-

guindo-se as cidades de Leiria
(20), Viseu (21) e de Coimbra (22).
No último ano, 7.800 estudantes
participaram ‘Tour Study in the
UK’ por todo o País.
Em atividade desde 2008, a OK
Estudante é parceira de mais de
395 universidades e faculdades
britânicas em Portugal, com uma
oferta de mais de 50 mil cursos em
áreas distintas. No total, cerca de
6 mil estudantes portugueses já
embarcaram para o Reino Unido,
com as suas propinas financiadas
pelo Governo Britânico.

RECEÇÃO

Boas-vindas a Erasmus na UMa
A sessão de boas-vindas aos estudantes que vão frequentar a Universidade da Madeira (UMa) no
primeiro semestre do ano letivo
2019/2020, ao abrigo do Programa Erasmus+, vai realizar-se no
próximo dia 11 novembro.
A iniciativa começa às 16h30,
no auditório da Reitoria da UMa,
no Colégio dos Jesuítas.
Na ocasião, vão estar presentes

as vice-reitoras para as áreas da
Internacionalização, Elsa Fernandes, e dos Assuntos Académicos,
Custódia Drumond.
Os cerca de setenta estudantes que escolheram a UMa para
realizar a sua mobilidade neste
primeiro semestre são maioritariamente oriundos de Espanha,
República Checa, Polónia e Roménia.

