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REcIoNALDo pLANo E DA cooRDENeçÃo
sECRETARTA
Portaria n." 18/2000
à Portarian." l7ll98, de 3 de Novembro.
Dá novaredacção

REGIONALDO PLANOE DA
SECRETARIA
cooRDENAçÃO
Portaria n.'L8/2000
O quadrode pessoaldo Núcleo Estratégicoda Sociedadede
Informação, constantedo Decreto RegulamentarRegional n'"
llg$lM, de 27 de Janeiro,alteradopelo Decreto Regulamentar
Regionaln." l2/98/M. de l0 de Setembroe Portarian." 17ll98,
de 6 de Novembro. cÍÌrecede ser alterado,tendo em vista adequalo melhoràsnovasexigênciasfuncionais,bem como permitir o recrutamentode pessoal consideradoindispensávelpara
decorrentesda suaactividade.
satisfazernecessidades
Nestestermosao abrigo do n.o2 do artigo Lo do Decreto-Lei n.o 59176,de 23 de Janeiro,mandao GovernoRegional
pelo SecretárioRegional do Plano e da Coordenação,aprovar o segulnte:

I - O quadrode pessoal publicadoem anexoao Decreto
Regionaln." I/98/M, de 27 de Janeiro,
Regulamentar
pelo
Decreto Regulamentar Regional n."
alterado
l2l98lM, de 10 de Setembro e pela Portaria n."
l7ll98, de 6 de Novembro, é alterado pelo quadro
anexoà presenteportaria,de que faz parteintegrante.
2 - Apresenteportariaentraem vigor no dia imediatoao
da sua publicação.
SecretariaRegionaldo Plano e da Coordenação,em l5
de 2000
Fevereiro
de
O SecnerÁntoRpcloNALDo PLANoE DACooRDENAçÃo,
JoséPaulo BaptistaFontes

Mapa anexo a que se refere o n" 2 do art" 16" do Decreto Regulamentar Regional n" l/98/M de 27ll
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)h€Íe dê Divisão
ìealizaçáo dê estudos de apoio à decisão no
rmbito das respeclivas ssPecializaçoes.
ìomeadamento ggstâo d€ recursos humanos,
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\ssassor
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fécnico suparioí de
níormática

acnoló9icas.

\ssessoÌ inÍormáticoPrinciPal
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:unçôes de naluÍezã €x€culiva de aPlacaçáo
ócnica com bâse no estabelêcamsnlo ou
rdaptação de mélodos € processos,

Psssoal
ds

écnico proÍissional Espêcialista
ócnico proíissional sspecialista
écnico proÍissional principal

principsl

ócnico proÍissional do 2! Classs

écnico

Protissional

rnquadrados em dirsctivas bem delinidas,
rxigindo conhecimênlos técnicos, teóricos s
ráticos
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écnico proíissional de 1' Classe

ácnicos, teóricos obtidos atlavés de um curso
Ácnicô-ôrôíissiona I

)essoal lécnico
trofissional

princiPal

Técnico principal
fócnico de 1r classs
[ácnico de 2' classs

,ecisáo no âmbito das suas especialidades

:unções ds nâtuÍeza êxecutivâ de aplicaçáo
ácnica com bass no conhecimento ou adaptação
le métodos e proc€ssos enquadrados em dirscti'as bem deÍinidas, êxigindo conhocimenlos

I

)onsultoriuÍídicods 1r Classe
;onsultotiutÍdicode 2t Classe

ócnico auxiliar ospecialista
ócnico auxiliar principal
écnico auxiliaÍ de 1r classo
écnico auxiliat de 2r classs

obtidos através de curso proÍissional.

:unçóes ds coordanação ê chsÍia
ra área adminislÍativa
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)hsle ds rapartição
)hêla de secçáo
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:xscutar e proc6ssaÍ lareÍas Íelacionadas
;om uma ou mais áreas de actividade íun'
)ional, (administração dê possoal, pa-

ìecepção e encaminhamento de chamadas
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têssoal âuxiliar
/igiláncia das instalâçóes e
rcompanhamento de visitantes.
)istribuiçáo do expediente e outras
âÌeíâs ouâ lhê sêiam dgteÍminadas.

\uxiliar Administíativo
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Toda a correspondênciarelativa a anúncios e a assinaturasdo Jornal oficial deve ser dirigida à Secretaria-Ceral da Presidênciado Governo Regional da Madeira.
os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
' ' '2 754$00'cada;
Umalauda
' '2 987$00'cada;
Duaslaudas
' ' '4 896$00'cada;
Trêslaudas
" " '5 211$00'cada;
Quatrolaudas
'5 419$00,cada;
Cincolaudas
' ' ' ' ' '6 568$00'cada'
Seisou maislaudas
A cstcs valorcs acrcscco inrposto dcvitlo.

Números e Suplementos- Preço por página 50$00.

Uma Série
Duas Séries
Três Séries
Completa

Anual
4 370$00
8 600$00
l0 500$00
12 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 2s0$00
6 200$00

A cstcs valorcs acrcsccm os portcs de corrcio, (Ptrrtaria n." 2O3199, dc 26 de
Novcmbro) c o imposto dcvido.

O Preçodestenúmero:208$00- 1,04Euros (IVA incluído)

