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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

4. Local de Trabalho: Direcção Regional de Estatística Calçada de Santa Clara, n.º 38 - 9004-545 Funchal.

Aviso
5. Requisitos de admissão:
Por Despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do
Governo Regional, datado de 8 de Novembro de 2007, foi
renovada a comissão de serviço em que se encontra nomeada a
Senhora Dr.ª Maria Georgina Ferreira Barreira Jardim Nunes,
relativa ao cargo de Directora de Serviços da Função Pública, da
Direcção Regional da Administração Pública e Local, com
efeitos a partir de 14 de Fevereiro de 2008, inclusive.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas)
Vice-Presidência do Governo Regional, aos 9 de Novembro
de 2007.
AC HEFE DE GABINETE, Andreia Jardim
SECRETARIAREGIONALDA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIRECÇÃO REGIONALDE EDUCAÇÃO ESPECIALE REABILITAÇÃO

Aviso
De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º e alínea b)
e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, conjugado com o n.º 3 do Decreto Legislativo Regional n.º
6/2007/M de 12 de Janeiro, informa-se que a Lista de
Classificação Final dos candidatos aprovados e reprovados ao
concurso externo de ingresso geral, para preenchimento de três
vagas de Assistente Administrativo, da carreira de Assistente
Administrativo, do Quadro de Pessoal da Direcção Regional de
Educação Especial e Reabilitação - Secretaria Regional de
Educação e Cultura, conforme aviso publicado no JORAM II
Série, n.º 48, de 09 de Março de 2007, encontra-se afixada na
Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação, sito à
Rua D. João, n.º 57, Funchal.
Funchal, 13 de Novembro de 2007.
AD IRECTORA REGIONAL, Maria José de Jesus Camacho
SECRETARIAREGIONAL DO PLANO E FINANÇAS

Aviso
1. Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional do Plano e Finanças, de 3 de Julho de 2007,
se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data
da publicação do presente Aviso no Jornal Oficial, concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar vago na
categoria de Técnico de Informática do Grau 2, Nível 1, da
carreira de Técnico de Informática, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Estatística da Secretaria Reional do Plano
e Finanças, constante do mapa anexo ao Decreto Legislativo
Regional n.º 16/2004/M, de 16 de Julho.
2. O presente concurso rege-se pelas disposições legais do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com a
Resolução do Conselho do Governo n.º 1014/98, de 6 de Agosto,
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º
407/91 de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, adaptado à RAM pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2003/M, de 24 de Fevereiro
e Portaria n.º 358/2002, de 3 de Abril.
3. O concurso é válido apenas para o preenchimento do lugar
acima referido, caducando com o seu preenchimento.

5.1 - ESPECIAIS
Técnicos de Informática do Grau 1, com pelo menos 4 anos
de serviço na categoria, classificados de Muito Bom, ou seis anos
classificados no mínimo de Bom.
5.2 - GERAIS
Satisfazerem os requisitos estabelecidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6. Formalização das candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante
requerimento, em papel branco de formato A4, dirigido a Sua
Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças e entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, à Secretaria Regional do Plano e Finanças, Avenida
Arriaga - 9004-528 Funchal, dele constando os seguintes
elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número e data do Bilhete de
Identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência,
código postal e telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (acções de formação e outras,
etc.);
d) Experiência profissional anterior, com indicação das
funções com mais interesse para o lugar a que se candidata,
menção expressa da categoria, serviço a que pertence, natureza
do vínculo e antiguidade na actual categoria, na carreira e na
função pública;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
indicar por serem relevantes para a apreciação do seu mérito;
f) Identificação do concurso, mediante referência ao número
e data do Jornal Oficial onde se encontra publicado o respectivo
aviso de abertura.
g) Declaração do candidato, sob compromisso de honra,
como reúne os requisitos gerais de admissão ao concurso.
7. Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados da seguinte documentação:
a) Curriculum Vitae, detalhado e assinado;
b) Documento comprovativo da classificação de serviço nos
últimos 4 anos ou 6 anos;
c) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada pelo Serviço ou Organismo a que o
candidato se encontra vinculado, da qual conste, a natureza do
vínculo à função pública, a categoria que detém e a respectiva
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.
8. Será dispensada a apresentação dos documentos referidos
nas alíneas b), c) e d) do número anterior, desde que se
encontrem nos respectivos processos individuais, quando os
candidatos forem funcionários da Direcção Regional de
Estatística.
9. Métodos de selecção:
9.1 - Prova de Conhecimentos Específicos, visa avaliar os
níveis de conhecimentos académicos e profissionais adequados
ao exercício de funções nas áreas de actuação previstas no
conteúdo funcional da respectiva carreira.
a) Natureza e forma - A prova será teórico-escrita e
comportará uma única fase, de carácter eliminatório.
b) Programa e duração - Aprova obedecerá ao programa de
provas de conhecimentos específicos, aprovado por despacho
conjunto do Vice- Presidente do Governo Regional e do
Secretário Regional do Plano e Finanças, publicado no JORAM
n.º 162, II Série, de 27 de Agosto de 2002 e terá a duração
máxima de 1 hora e 30 minutos.
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9.2 - Avaliação Curricular, na qual serão ponderados os
factores de acordo com as exigências das funções, artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Habilitação Académica
de Base, Formação Profissional Complementar, Experiência
Profissional e Classificação de Serviço.
10. Nos métodos de selecção será utilizado o sistema de
classificação de 0 a 20 valores.
11. Os critérios de apreciação e ponderação aplicados nos
métodos de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão das actas
de reunião do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
12. A classificação final dos candidatos resultará da média
aritmética simples das classificações atribuidas em cada um dos
métodos de selecção acima referidos.
12.1 - Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20
valores, considerando-se excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 10 valores;
13. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documento comprovativo
das suas declarações.
14. Arelação de candidatos admitidos a concurso e a lista de
classificação final serão afixadas na Direcção Regional de
Estatística - Calçada de Santa Clara, n.º 38 - Funchal.
15. Constituição do júri:
Presidente:
- Dr.ª Guida Maria Gouveia Rodrigues Lucas, Chefe de
Divisão.
Vogais efectivos:
- Eng.º Roberto Gregório Macedo Alves, Especialista de
Informática do Grau 1, Nível 3;
- Eng.º José Miguel Fabrício Pereira Teixeira , Especialista
de Informática do Grau 1, Nível 2.
Vogais suplentes:
- D. Maria Celina Mendes Jesus Nunes, Técnico de
Informática do Grau 2, Nível 1;
- D. Maria Vera Ornelas Gonçalves Sá, Técnico de
Informática do Grau 2, Nível 1.
Secretaria Regional do Plano e Finanças, 12 de Novembro de
2007
O CHEFE DO GABINETE, Sílvia Maria Silva Freitas
Aviso
1. Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional do Plano e Finanças, de 3 de Julho de 2007,
se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data
da publicação do presente Aviso no Jornal Oficial, concurso
interno de acesso geral para provimento de um lugar na categoria
de Assessor, da carreira Técnica Superior, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Estatística, constante do mapa anexo ao
Decreto Legislativo Regional n.º 16/2004/M, de 16 de Julho.

3

4. Local de Trabalho: Direcção Regional de Estatística Calçada de Santa Clara, n.º 38 - 9004-545 Funchal.
5. Requisitos de admissão:
De entre:
a) Técnicos Superiores Principais, com pelo menos três anos
na respectiva categoria, classificados de Muito Bom ou 2 anos se
for titular de mestrado ou doutoramento;
b) Satisfazerem os requisitos estabelecidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6. Formalização das candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante
requerimento, em papel branco de formato A4, dirigido a Sua
Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças e entregue
pessoalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de
recepção, à Secretaria Regional do Plano e Finanças, Avenida
Arriaga - 9004-528 Funchal, dele constando os seguintes
elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número e data do Bilhete de
Identidade e serviço de identificação que o emitiu, residência,
código postal e telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais (acções de formação/cursos de
especialização, estágios, seminários, etc.);
d) Experiência profissional anterior, com indicação das
funções com mais interesse para o lugar a que se candidata,
menção expressa da categoria, serviço a que pertence, natureza
do vínculo e antiguidade na actual categoria, na carreira e na
função pública;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
indicar por serem relevantes para a apreciação do seu mérito;
f) Identificação do concurso, mediante referência ao número
e data do Jornal Oficial onde se encontra publicado o respectivo
aviso de abertura;
g) Declaração do candidato, sob compromisso de honra,
como reune os requisitos gerais de admissão ao concurso.
7. Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser
acompanhados da seguinte documentação:
a) Curriculum Vitae, detalhado e assinado;
b) Documento comprovativo da classificação de serviço nos
últimos 3 anos ou 5 anos;
c) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada pelo Serviço ou Organismo a que o
candidato se encontra vinculado, da qual conste, a natureza do
vínculo à função pública, a categoria que detém e a respectiva
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública,
especificando o conjunto de tarefas e responsabilidades inerentes
ao posto de trabalho que ocupa.
8. Será dispensada a apresentação dos documentos referidos
nas alíneas c) e d) do número anterior, desde que se encontrem
nos respectivos processos individuais, quando os candidatos
forem funcionários da Direcção Regional de Estatística.

2. O presente concurso rege-se pelas disposições legais do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Resolução n.º 1014/98,
de 6 de Agosto e Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
republicado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

9. Métodos de selecção:
a) Provas públicas, que consistirão na apreciação e discussão
do currículo profissional do candidato;
b) Avaliação curricular, na qual serão ponderados os
seguintes factores: habilitação académica de base, formação
profissional, experiência profissional e caso seja entendimento
do júri, a classificação de serviço.

3. O concurso é válido apenas para o preenchimento do lugar
acima referido.

10. Nos métodos de selecção será utilizado o sistema de
classificação de 0 a 20 valores.
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11. Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constarão das actas de
reunião do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.
12. A classificação final dos candidatos resultará da média
aritmética simples da classificação obtida nas provas públicas e
na avaliação curricular.
13. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documento comprovativo
das suas declarações.
14. A relação de candidatos e a lista de classificação final
serão afixadas na Direcção Regional de Estatística - Calçada de
Santa Clara, n.º 38 - Funchal.
15. Constituição do júri:
Presidente:
- Dr.ª Ângela Maria Mendes de Gouveia, Directora de
Serviços.
Vogais efectivos:
- Dr.ª Emília de Fátima Fernandes Alves, Directora de
Serviços, que substituirá o Presidente nas suas faltas e
impedimentos;
- Dr. Paulo Jorge Baptiasta Vieira, Chefe de Divisão.
Vogais suplentes:
- Dr. Luís Eugénio Freitas de Jesus, Chefe de Divisão;
- Dr.ª Maria da Fátima Lemos Silva, Assessora.
Secretaria Regional do Plano e Finanças, 12 de Novembro de
2007
O CHEFE DO GABINETE, Sílvia Maria Silva Freitas
SECRETARIAREGIONALDO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA
MADEIRA
CONCURSO PÚBLICO N.º53/SRA-IVBAM/2007 PARA AAQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO “PROGRAMADE ACÇÕES DE INFORMAÇÃO
E PROMOÇÃO DO VINHO DA MADEIRA EM PAÍSES TERCEIROS”

Anuncio de concurso
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação Oficial:
Região Autónoma da Madeira - Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira
Endereço postal:
Avenida Arriaga, n.º21-A, Edifício Golden Gate, 4.º andar
Localidade:
Funchal
Código postal:
9004 528
País:
PORTUGAL
Telefone:
(351)291201830
Fax:
(351)291220605
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto»
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
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Ver «pontos de contacto»
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto»
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES
Autoridades regionais ou locais
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso Público n.º53/SRA-IVBAM/2007 para a Aquisição de Serviços de
Execução do "Programa de Acções de Informação e Promoção do Vinho da
Madeira em Países Terceiros"
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos
fornecimentos ou da prestação de serviços
c) Serviços
Categoria de serviços n.º 27
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e Japão
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições
Aquisição de serviços de execução do programa de acções de informação e
promoção do Vinho da Madeira em países terceiros, que consiste em desenvolver
acções de relações públicas e marcar presenças nas feiras da especialidade de
vinhos no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos da América e no Japão;
promover, nesses países, acções de degustação de Vinho Madeira; publicitar o
Vinho da Madeira na imprensa especializada e desenvolver acções de
merchandising.
II.1.6) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS
CONTRATOS PÚBLICOS)
Objecto principal
Vocabulário principal: 74422000
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUAEXECUÇÃO
Período em meses: 22 (a contar da data de adjudicação)
SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Conforme consta das Peças do Concurso
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Conforme consta das Peças do Concurso
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores
económicos adjucatário
Conforme consta das Peças do Concurso
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo
Concurso público
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares (excepto para um SAD) ou memória descritiva (em caso de
diálogo concorrencial)
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos
Data: 21/12/2007
Hora: 17:30
Documentos a título oneroso: Sim
Indicar preço: 30
Divisa: EUR
Condições e modo de pagamento:
O valor referido já inclui IVAe poderá ser pago em dinheiro ou cheque passado à
ordem do Tesoureiro do Governo Regional.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação
Data: 04/01/2008
Hora: 17:30
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos
pedidos de participação
PT
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta (concursos públicos)
Período em dias: 60 (a contar da data-limite para a recepção das propostas)
IV.3.8) Condições de abertura das propostas
Data: 07/01/2008
Hora: 10:00
Lugar: Auditório da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais,
Avenida Arriaga, n.º21-A, Edifício Golden Gate, 5.º andar
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATADE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO
05/11/2007.
O CHEFEDO GABINETE, José Miguel da Silva Branco
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

15,91;
34,68;
85,98;
122,24;
158,70;
231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página

0,29

Anual
Uma Série . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,66
Duas Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,38
Três Séries . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,78
Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,98

Semestral
13,75;
26,28;
31,95;
37,19.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

1,81 (IVA incluído)

