REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Quarta-feira, 27 de março de 2013

Série
Número 61

2.º Suplemento
Sumário
SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
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Determina o alargamento do prazo para entrega de candidaturas ao Programa
Experiência Jovem, por parte das entidades, até ao dia 10 de abril de 2013.

SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS
Despacho n.º 70-A/2013
A Portaria n.º 16/2013, de 5 de março que regulamenta o Programa Experiência Jovem, promovido pelo Instituto de
Emprego da Madeira, IP-RAM, estabelece na alínea a), do n.º 1 do artigo 7.º que a primeira fase de candidaturas decorre,
anualmente, entre 15 e 30 de março.
No entanto, e porque o programa foi lançado recentemente, estão ainda algumas entidades a receber a informação da sua
existência, manifestando interesse em participar no mesmo, no âmbito da primeira fase de candidaturas, acrescendo ainda o
facto de nos últimos quatro dias do mês de março, os serviços do Instituto de Emprego terem estado encerrados.
Porque o número de jovens que se inscreveram neste programa ultrapassa largamente o número de vagas apresentadas
nas candidaturas das entidades, determino o alargamento do prazo para entrega de candidaturas ao Programa Experiência
Jovem, por parte das entidades, até ao dia 10 de abril de 2013.
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, aos 27 de março de 2013.
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS, Francisco Jardim Ramos
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

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.

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