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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Anexo do Despacho n.º 17/2017, de 10 de janeiro

Despacho n.º 17/2017

Nota curricular

Considerando que o Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, procedeu à segunda alteração
ao Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de
abril, que adapta à administração regional autónoma da
Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que
estabelece o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e
organismos da administração central, regional e local do
Estado.
Considerando que nos termos do artigo 5.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na sua
redação atual, dada pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2016/M, de 6 de julho, os titulares de cargos de direção superior dos serviços da administração regional autónoma da Madeira são providos por despacho conjunto do
Presidente do Governo e do membro do Governo Regional
competente, em comissão de serviço, mediante livre designação e pelo período de três anos, renovável por iguais
períodos.
Considerando que, em conformidade com o disposto no
citado normativo se torna necessário proceder à nomeação,
em regime de comissão de serviço, do titular do cargo de
Diretor Regional, da Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, serviço integrado na Presidência do Governo Regional da Madeira, nos termos da alínea
b) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional
n.º 7/2015/M, de 13 de julho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2016/M, de 6 de abril.
Considerando que o atual dirigente superior do serviço
acima referido, a exercer funções em regime de substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 72.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro, reúne os requisitos legais e o perfil adequado ao provimento do cargo
que exerce, nomeadamente, possui competência técnica,
aptidão, experiência profissional e formação adequadas,
legalmente exigidas, conforme evidenciado na respetiva
nota curricular.
Assim, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
com a última alteração introduzida pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se:
1 - Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, no cargo de Diretor Regional,
da Direção Regional para a Administração Pública
do Porto Santo, cargo de direção superior de 1.º
grau, previsto no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2015/M, de 13 de julho,
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.º 11/2016/M, de 6 de abril, o licenciado em Direito, Jocelino José de Velosa, cuja nota curricular
consta em anexo ao presente despacho e que dele
faz parte integrante.
2 - A presente nomeação produz efeitos a partir de 30
de dezembro de 2016.
3 - Esta despesa tem cabimento orçamental conforme
declaração de cabimento orçamental em anexo.
Presidência do Governo Regional, no Funchal, aos 29
dias do mês de dezembro de 2016.
O PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, Miguel Filipe
Machado de Albuquerque

Jocelino José de Velosa
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Direito
Habilitações Profissionais:
Curso Básico de Operações Aeroportuárias
Curso Geral de Operações Aeroportuárias
Outras Habilitações:
Curso de utilização de ferramentas informáticas em
ambiente Windows.
Curso de animador desportivo e cultural
Curso de formação pedagógica de formadores
Curso de Gestão de Recursos Humanos
Seminário de Alta Direcção pelo Instituto Nacional
de Administração
Curso Reorganização, Inovação e Criatividade nos
Serviços Públicos
Curso Avançado de Gestão Publica (CAGEP) pelo
Instituto Nacional de Administração
Línguas Estrangeiras:
Elevados conhecimentos de Inglês e Francês falado
e escrito
Bons conhecimentos de Castelhano falado e escrito
Experiência Profissional:
1981 a 1996 - Ingresso no Serviço de Operações Aeroportuárias do Aeroporto de Porto Santo, com a categoria
profissional de Assistente de Operações Aeroportuárias
Assistente, passando por todas as fases da carreira de Oficial de Operações Aeroportuárias após a frequência, com
aproveitamento, nos vários cursos necessários á passagem
de fase, até atingir o patamar máximo da carreira, Oficial de
Operações Aeroportuárias A1.
1989 a 1994 - Responsável pela área de Formação do sector de Operações Aeroportuárias da Direcção Regional de
Aeroportos da Madeira, (Coordenador de Curso e monitor)
1990 a 1994 - Responsável pela instalação da biblioteca
técnica do Aeroporto de Porto Santo, continuando a ser
responsável pelo seu funcionamento e atualização.
1992 a 1996 - Substituto nas férias e impedimentos do
Director do Aeroporto de Porto Santo e posteriormente,
com o desaparecimento da figura institucional de “director”
no Aeroporto de Porto Santo, do Chefe de Exploração do
Aeroporto de Porto Santo
1996 a 2002 - Nomeado pelo Conselho de Administração da ANAM, SA Chefe de Exploração do Aeroporto de
Porto Santo.
2002 a 2004 - Nomeado pelo Conselho de Administração da ANAM, SA Chefe da Divisão de Gestão Operacional do Aeroporto de Porto Santo.
2004 - Director Regional para a Administração Publica
do Porto Santo.
Actividades extracurriculares:
1982 a 1996 - Dirigente e treinador de basquetebol das
camadas jovens do C.D. Porto-santense
1991 a 1995 - Correspondente da Radiodifusão Portuguesa e do Jornal da Madeira em Porto Santo.
1992 a 1993 - Coordenador local pelo programa meteorológico ASTEX 92, programa da responsabilidade de
várias instituições Americanas, destacando-se, a NASA, a
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Universidade Estadual do Colorado e a National Oceanic
Atmospheric Administration, entre outras
1992 a 1994 - Responsável pela colheita e tratamento de
dados meteorológicos, através de equipamento informático,
sob a coordenação da National Oceanic Atmospheric Administration (EUA)
1994 a 1996 - Correspondente do Diário de Noticias no
Porto Santo.
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1991 a 2000 - Presidente da Direcção da Associação de
Desportos de Porto Santo
2000 a 2004 - Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da Associação de Desportos de Porto Santo
2003 a 2004 - Membro da Direcção da Associação de
Basquetebol da Madeira
2003 a 2004 - Vogal do Conselho de Administração da
Empresa Porto Santo Verde, EM
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e 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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Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

