REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Quarta-feira, 22 de março de 2017

Série

3.º Suplemento

Número 52

Sumário
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Aviso n.º 54/2017
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria, à trabalhadora Alda Maria Camacho Costa, assistente operacional - área de apoio educativo - do mapa de pessoal
do Infantário “O Sapatinho” para a área escolar do Funchal, afeta à Escola Básica do
1.º Ciclo com Pré-escolar Visconde Cacongo.
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria, à trabalhadora Maria Ivone
Sumares Longueira, assistente operacional - área de apoio educativo - do mapa de
pessoal do Infantário “O Sapatinho” para a área escolar do Funchal, afeta à Escola
Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar Visconde Cacongo.
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria, à trabalhadora Maria João
Drummond Sousa Malheiro Vargem, assistente operacional - área de apoio educativo - do mapa de pessoal do Infantário “O Sapatinho” para a área escolar do Funchal,
afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Areeiro.

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
Aviso n.º 55/2017
Autoriza a mobilidade, na modalidade de mobilidade intercarreiras, à trabalhadora
Carla Patrícia Figueira da Silva Moura, detentora de contrato de trabalho em funções
públicas, por tempo indeterminado, Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, para a categoria de
Técnico Superior, para exercer funções de apoio técnico, na área das atribuições do
Departamento de Saúde, Planeamento e Administração.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS
Despacho n.º 150/2017
Nomeia, em comissão de serviço pelo período de três anos, a licenciada Maria Celeste da Costa Bento, Técnica Superior do mapa de pessoal da Direção Regional
Agricultura, no cargo de Chefe de Divisão de Controlo da Cadeia Agroalimentar,
cargo de direção intermédia de 2.º grau.
Despacho n.º 151/2017
Nomeia, em regime de comissão de serviço pelo período de três anos, a Licenciada
Carla Maria Rodrigues Fernandes, Técnica Superior do mapa da Direção Regional,
no cargo de Chefe de Divisão da Dinamização Rural, cargo de direção intermédia de
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 54/2017

Por despacho de 2017/02/23, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 101/2016, de 29/02,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 49, II Série, Suplemento, de 16 de março de 2016, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, à
trabalhadora Alda Maria Camacho Costa, assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa de pessoal do
Infantário “O Sapatinho” para a área escolar do Funchal,
afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar Visconde Cacongo, com efeitos a 01 de março de 2017, mantendo
a remuneração da carreira e categoria de que é titular, entre
as posições e níveis remuneratórios 7 e 8.
Por despacho de 2017/02/23, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 101/2016, de 29/02,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 49, II Série, Suplemento, de 16 de março de 2016, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, à
trabalhadora Maria Ivone Sumares Longueira, assistente
operacional (área de apoio educativo) do mapa de pessoal
do Infantário “O Sapatinho” para a área escolar do Funchal,
afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar Visconde Cacongo, com efeitos a 01 de março de 2017, mantendo
a remuneração da carreira e categoria de que é titular, entre
as posições e níveis remuneratórios 7 e 8.
Por despacho de 2017/02/27, do Diretor Regional de
Inovação e Gestão, no uso da delegação de competências
prevista no ponto 1.4 do Despacho n.º 101/2016, de 29/02,
do Secretário Regional de Educação publicado no JORAM
n.º 49, II Série, Suplemento, de 16 de março de 2016, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, à
trabalhadora Maria João Drummond Sousa Malheiro Vargem, assistente operacional (área de apoio educativo) do
mapa de pessoal do Infantário “O Sapatinho” para a área
escolar do Funchal, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com
Pré-escolar do Areeiro, com efeitos a 01 de março de 2017,
mantendo a remuneração da carreira e categoria de que é
titular, na posição e nível remuneratório 9.
Não carece de visto prévio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, aos 17 dias de março de 2017.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, Carlos
Alberto de Freitas de Andrade
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE E ASSUNTOS
SOCIAIS, IP-RAM
Aviso n.º 55/2017
Ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 92.º, dos n.ºs 3 e 4 do
artigo 93.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º e do artigo
97.º, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da
alínea g) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 45.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro de
2016, por Despachos de Sua Excelência o Senhor Secretário Regional da Saúde, de 13 de fevereiro de 2017, e de Sua
Excelência o Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, de 13 de março de 2017, foi autorizada a
mobilidade, na modalidade de mobilidade intercarreiras, à
trabalhadora Carla Patrícia Figueira da Silva Moura, detentora de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, pertencente à carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, para a categoria
de Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, para
exercer funções de apoio técnico, na área das atribuições do
Departamento de Saúde, Planeamento e Administração
Geral, pelo período fixado no n.º 1 do artigo 97.º, da LTFP,
ficando a mesma posicionada na 1.ª posição remuneratória
e no nível remuneratório 11, da carreira/categoria de Técnico Superior, da tabela remuneratória única.
Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais,
IP-RAM, 17 de março de 2017.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Herberto Jesus
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS
Despacho n.º 150/2017
Despacho n.º GS-13/SRAP/2017
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro,
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de
14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, os
titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados,
por procedimento concursal, de entre trabalhadores em
funções públicas contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direção intermédia
de 1.º ou de 2.º grau, respetivamente.
Considerando que nos termos do artigo 21.º da supra citada Lei, foi aberto procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe de Divisão de Controlo da Cadeia
Agroalimentar, cargo de direção intermédia de 2.º grau,
previsto na orgânica da Direção Regional de Agricultura,
cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 117,
de 6 de julho de 2016, no “Jornal de Notícias” de 13 de
julho de 2016 e na Bolsa de Emprego Público da Região
Autónoma da Madeira;
Considerando a existência de uma única candidatura
admitida ao referido procedimento de seleção, o júri, nos
termos do n.º 5 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de
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Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, propôs a nomeação da Dr. Maria Celeste da Costa Bento para o cargo de
Chefe de Divisão de Controlo da Cadeia Agroalimentar, da
Direção Regional de Agricultura, mediante proposta devidamente fundamentada, na qual considera que esta possui a
experiência profissional necessária nas áreas de atribuições
da Divisão de Controlo da Cadeia Agroalimentar e por
reunir todos os requisitos legais exigidos para o provimento
do cargo, de acordo com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro.
Determino:
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, designar, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de
Chefe de Divisão de Controlo da Cadeia Agroalimentar,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura, a licenciada Maria Celeste da Costa
Bento, Técnica Superior do mapa de pessoal desta Direção
Regional.

-

-

-

O presente despacho vai para publicação, acompanho do
currículo académico e profissional da designada.
A presente designação produz efeitos à data do presente
despacho.
A despesa com este provimento tem cabimento orçamental na Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na
classificação orgânica: Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão
02, Subdivisão 01, na Classificação Económica
D.01.01.03.00.00, D. 01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00,
D.01.01.14.SF.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a 1 de março de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS,
José Humberto de Sousa Vasconcelos
Anexo do despacho n.º 150/2017, de 22 de março
Nota Curricular
1 - Identificação:
Nome: Maria Celeste da Costa Bento
2 - Habilitações literárias:
Licenciada em Medicina Veterinária pela Escola
Superior de Medicina Veterinária da Universidade
Técnica de Lisboa, atual Faculdade de Medicina
Veterinária, concluída em 29 de Junho de 1987,
com a média final de 14 valores.
3 - Experiência profissional:
Agosto a Novembro de 1987 - Estágio em
Inspeção Sanitária no Matadouro de Vila
Real;

-

Novembro de 1987 a Julho de 1995 – Docente
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), lecionando as seguintes disciplinas de, Aulas teóricas e práticas de Biofísica do curso de Medicina Veterinária; Aulas
práticas de Bioquímica dos cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Zootécnica; Aulas teóricas e práticas de Radiologia Clínica
do curso de Medicina Veterinária,
Setembro de 1995 a Outubro de 1996 - Técnica Superior de 2.ª Classe da carreira Médico
Veterinário da Direção Regional de Pecuária
da RAM, em regime de contrato de trabalho a
termo certo, colaboração com a Chefe de Divisão de Saúde e Bem-Estar Animal, nas áreas
de defesa sanitária, bem como as ações contra
as doenças transmissíveis ou prejudiciais aos
animais e ao ser humano;
Outubro de 1996 a Julho de 2003 - Técnico
Superior Principal da carreira de Médico Veterinário do quadro de pessoal da Direção Regional de Pecuária da RAM, exercendo de
1995/97, funções nas áreas de defesa sanitária,
bem como as ações contra as doenças transmissíveis ou prejudiciais aos animais e ao ser
humano, de 1998/2003, colaboração com o
Chefe de Divisão de Higiene Pública Veterinária nas áreas de controlo da salubridade dos
produtos de origem animal, produzidos ou
comercializados na RAM, executar o Plano
Nacional de Controlo de Resíduos e o Controlo Oficial dos Géneros Alimentícios, emitir
pareceres sobre os projetos de construção, de
funcionamento dos estabelecimentos e instalações de produção, armazenagem e comercialização de produtos de origem animal;
Dezembro de 2003 a Setembro 2004, de Assessor Principal, da carreira de Médico Veterinário, colaboração com o Chefe de Divisão
de Higiene Pública Veterinária nas áreas de
controlo da salubridade dos produtos de origem animal, produzidos ou comercializados
na Região Autónoma, executar o Plano Nacional de Controlo de Resíduos e o Controlo
Oficial dos Géneros Alimentícios, emitir parecer sobre os projetos de construção, de funcionamento dos estabelecimentos e instalações de produção, armazenagem e comercialização de produtos de origem animal;
Setembro 2004 a Novembro de 2005 - Chefe
de Divisão de Higiene Pública Veterinária, colaboração com o Diretor de Serviços de Proteção Veterinária desde 1 de Setembro de 2004
na definição da estratégia para as áreas da sua
competência, bem como assegurar ações, tendo em vista a salvaguarda da genuinidade e
salubridade das matérias-primas e demais
produtos de origem animal, bem como coordenar e assegurar a informação e formação no
âmbito da qualidade e segurança alimentar.
Novembro de 2005 a Dezembro de 2008Chefe de Divisão de Fiscalização Veterinária,
do quadro de pessoal da Direção Regional de
Veterinária, colaboração com o Diretor de
Serviços de inspeção Veterinária na definição
da estratégia para as áreas da sua competência, bem como assegurar ações, tendo em vista
a inspeção sanitária de rezes, aves, leporídeos
pescado e ovos, coordenar e assegurar a in-
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formação e formação no âmbito da qualidade
e segurança alimentar. Controlo de rastreabilidade e rotulagem dos produtos de origem
animal. Instrução dos processos de ContraOrdenação no âmbito das competências da Direção Regional de Veterinária. Colaboração
com a Divisão de Higiene Pública Veterinária
no Licenciamento de estabelecimentos Agroindustriais e sua aprovação, e no plano de controlo de estabelecimentos.
Pelo Despacho n.º 104-C/2008, do Secretário
Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
foi nomeada em regime de substituição, a partir de 3 de dezembro de 2008, para o cargo de
Chefe de Divisão de Higiene Pública Veterinária, do quadro de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
Pelo Despacho n.º 62/2009, do Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, foi
nomeada em regime de comissão de serviço, a
partir de 9 de junho de 2009, para o cargo de
Chefe de Divisão de Higiene Pública Veterinária, do quadro de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
Pelo despacho n.º 28-B/DSRH/2012, de 1304, de Sua Excelência o Secretário Regional
do Ambiente e dos Recursos Naturais, foi renovada a Comissão de Serviço, com efeitos a
partir de 09 de junho de 2012, no cargo de
Chefe de Divisão de Higiene Pública Veterinária, da Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural;
De acordo com o despacho n.º 156/2016, de
18 de abril, retificado pela Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 28 de abril, encontrase no cargo de Chefe de Divisão de Controlo
da Cadeia Agroalimentar, cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de
Agricultura, em comissão de serviço, pelo período de três anos.
Colaboração na Inspeção sanitária dos matadouros da RAM;
Formação e Orientadora de Estágios Curriculares e Profissionais nas áreas de Higiene e
Sistemas de Gestão e Segurança Alimentar;
Participação e organização de feiras agropecuárias (Vila Real, Santarém e Porto Moniz).

-

4 - Formação relevante para a experiência profissional:
Curso de Classificador de Carcaças de Bovinos;
Curso de Atualização de Inspetores Sanitários
de Animais de Talho;
Curso de Atualização de Classificação de
Carcaças de Bovinos;
Curso de Inspeção e Classificação de Ovos;
Curso de Acesso aos Documentos Administrativos;
Curso de MS-Office (Quadros Superiores) e
Curso de MS-Office - Nível Intermédio;
Curso de Qualidade e Segurança Alimentar;
Certificado de Aptidão Profissional de Formadora;
Curso de Preparação de Agentes de Controlo
de Leite Cru;
Curso de Vigilância Entomológica da Língua
Azul;
Curso de Condicionalidade;
Curso de Direito Administrativo;

-

Curso ”Higiene Alimentar - Novos Regulamentos EU”;
Curso “DIREITO DAS CONTRA-ORDENAÇÕES ”;
Seminário sobre novos regulamentos destinado a responsáveis pela verificação dos controlos oficiais;
Curso ”O NOVO SIADAP – AVALIAÇÃO E
GESTÃO DO DESEMPENHO ” ;
II Congresso de Medicina Veterinária;
X Jornadas Médico-Veterinárias de Caprinicultura e Ovinicultura;
III Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária;
Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa
de Fisiologia (XI Reunião Nacional);
V Jornadas Ibéricas de Medicina Veterinária,
curso de Ecografia em Grandes Animais;
Conferência da Semana de Medicina Bovina;
1.º Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários;
V Encontro dos Médicos Veterinários das Regiões Autónomas da Madeira, Açores e Canárias;
Seminário: Infeção, Imunidade e Vacinologia
Veterinária;
Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária, subordinado ao tema “Cirurgia Equina”;
1ª Congresso Ibérico de Reprodução Animal;
VI Encontro dos Médicos Veterinários das
Regiões Autónomas dos Açores, Madeira e
Canárias;
VIII Congresso de Medicina Veterinária em
Língua Portuguesa;
VIII Encontro de Médicos veterinários das
Regiões Autónomas da Madeira, Açores e
Canárias;
Seminário de Atualização em Segurança Alimentar na Restauração Hoteleira – HACCP;
XI Congresso de Zootecnia – A Zootecnia nas
Regiões Ultraperiféricas da EU;
XI Encontro de Médicos Veterinários das Regiões Autónomas dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde;
Colóquio sobre Segurança Alimentar;
Conferência Internacional “Food Protection
2003” ;
Seminário sobre Substâncias perigosas: Cuidado! No âmbito da Semana Europeia para a
Segurança e Saúde no Trabalho;
Seminário sobre Segurança Alimentar / Boas
Práticas;
Conferência Internacional “Food Protection
2004” ;
IV Semanário Internacional de Segurança
Alimentar;
Jornadas Veterinárias Luso Espanholas;
Workshop “A Segurança Alimentar e o Sistema Obrigatório HACCP;
24.º Encontro de Médicos Veterinários da
Macaronésia;
V Congresso da Ordem dos Médicos Veterinários;
10.º Congresso Internacional de Medicina Veterinária em Língua Portuguesa;
Workshop “ Qualidade e Segurança
Alimentar ”;
Seminário sobre Qualidade e Segurança Alimentar na restauração;
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Workshop “Certificação da Segurança Alimentar na restauração” ;
Seminário “Ferramentas de Qualidade e Segurança Alimentar na Restauração e Hotelaria:
Microbiologia, Auditorias de Segurança e
Auditorias Mistério” .
Seminário “Fatores de Competitividade no Setor Agroalimentar”;
Formação: -“Controlo do uso de Aditivos
Alimentares na Indústria”,
Formação: -“PCOL SIPACE”,
Workshop Controlos PACE 07”,;
Formação
PCAI:
Regulamento
(CE)
n.º 2073/2005
Formação Alegações Nutricionais e de Saúde.

Funchal, a 1 de março de 2017.
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS

agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de
agosto e 128/2015, de 3 de setembro.
Determino:
Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de
agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, designar, em comissão de serviço, pelo período de três anos, no cargo de
Chefe de Divisão da Dinamização Rural, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura,
a licenciada Carla Maria Rodrigues Fernandes, Técnica
Superior do mapa de pessoal desta Direção Regional.
O presente despacho vai para publicação, acompanho do
currículo académico e profissional da designada.

Despacho n.º 151/2017
Despacho n.º GS-20/SRAP/2017
Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro,
68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro,
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de
14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela
Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, os
titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados,
por procedimento concursal, de entre trabalhadores em
funções públicas contratados ou designados por tempo
indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis ou quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos de direção intermédia
de 1.º ou de 2.º grau, respetivamente.
Considerando que nos termos do artigo 21.º da supra citada Lei, foi aberto procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe de Divisão da Dinamização Rural,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, previsto na orgânica da Direção Regional de Agricultura, cuja publicitação foi
efetuada no JORAM, II Série, n.º 117, de 6 de julho de
2016, no “Jornal de Notícias” de 13 de julho de 2016 e na
Bolsa de Emprego Público da Região Autónoma da
Madeira;
Considerando a existência de uma única candidatura
admitida ao referido procedimento de seleção, o júri, nos
termos do n.º 5 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de
julho e 27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto, propôs a
nomeação da Dra. Carla Maria Rodrigues Fernandes para o
cargo de Chefe de Divisão da Dinamização Rural, da
Direção Regional de Agricultura, mediante proposta devidamente fundamentada, na qual considera que esta possui a
experiência profissional necessária nas áreas de atribuições
da Divisão da Dinamização Rural e por reunir todos os
requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, de
acordo com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de

A presente designação produz efeitos à data do presente
despacho.
A despesa com este provimento tem cabimento orçamental na Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na
classificação orgânica: Secretaria 50, Capítulo 01, Divisão
02, Subdivisão 01, na Classificação Económica
D.01.01.03.00.00, D. 01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00,
D.01.01.14.SF.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a 1 de março de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS,
José Humberto de Sousa Vasconcelos
Anexo do despacho n.º 151/2017, de 22 de março
Nota Curricular
Carla Maria Rodrigues Fernandes
Morada: Azinhaga de São Pedro, 1.º D 9000-207 Funchal
Filiação: João Teixeira Fernandes e Maria Osvalda da
Costa Rodrigues Fernandes
Correio Eletrónico: carlafernandes@gov-madeira.pt
Nacionalidade: Portuguesa
Formação Académica:
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas - Estudos Portugueses e Ingleses pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, concluída em julho de 1994.
Formação Profissional:
Curso de Formação “Provadores para a Câmara de
Provadores dos Produtos Agrícolas e Agroalimentares da RAM”, com inicio a 01 de março de 2017
e términus em dezembro do corrente ano.
Participação na formação “Conversas de Folclore”,
organizada pela AFERAM, no dia 25 de fevereiro
de 2017.
Participação no 1.º Encontro de Desenvolvimento
Local de Base Comunitária, realizado em Angra do
Heroísmo, nos dias 13 e 14 de maio de 2016.
Curso de Microsoft Office Excel 2007 – Iniciação,
promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e
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dos Recursos Naturais, realizado a 31 de janeiro de
2013, com a duração de 18 horas.
Participação na conferência “Comércio Tradicional: Espaços, Profissões e Produtos”, promovido
pela AFERAM, no dia 31 de março de 2012.
Participação no workshop “Desenvolvimento Sustentável em Espaço Rural: Tradição e Inovação”,
promovido pela Casa da Cultura de Câmara de Lobos, no dia 31 de maio de 2011.
Curso de Formação profissional “Os Novos Regimes de Vinculação, Carreiras e Remunerações na
Administração Pública no Contexto da Mudança na
Administração Pública”, promovido pela Direção
Regional da Administração Pública e Local, realizado nos dias de 06 a 09 de junho de 2011, com a
duração de 28 horas.
Participação no Congresso Nacional de Folclore na
Madeira, promovido pela AFERAM e pela Federação de Folclore Português, no Fórum de Machico,
que decorreu de 01 a 04 de outubro de 2011.
Curso de Formação Profissional “O Novo SIADAP: Avaliação e Gestão do Desempenho”, promovido pela Direção Regional da Administração
Pública e Local, realizado nos dias de 14 a 15 de
setembro de 2010, com a duração de 16 horas.
Participação no Workshop “Festivais e Intercâmbios de Folclore”, promovido pela AFERAM, que
se realizou na Casa do Povo da Camacha, no dia 20
de novembro de 2010.
Curso de “Gestão da Qualidade”, promovido pela
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos
Naturais, realizado a 03 de dezembro de 2010, com
a duração de 21 horas.
Curso de “Sistemas de Gestão da Qualidade”, promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos Naturais, realizado nos dias de 19 a
23 de junho de 2008, com a duração de 14 horas.
Curso de Formação profissional “Auditores Internos da Qualidade”, realizado de 20 a 23 de outubro
de 2008, com a duração de 28 horas.
Participação no Workshop “Qualidade e Certificação na Administração Pública”, promovido pela
Direção Regional da Administração Pública e Local, decorreu no Funchal, realizado no dia 25 de
novembro de 2008, com a duração de 4 horas.
Curso de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e
dos Recursos realizado nos dias de 23 de abril a 30
de abril de 2007, com a duração de 30 horas.
Ação de Formação “Qualidade, Inovação para a
Mudança – Vetores Chave para uma Administração Pública do Séc. XXI”, promovido pela Direção
Regional da Administração Pública e Local, decorreu de 05 a 07 de dezembro de 2007, com a duração de 28 horas.
Seminário Internacional de Cultura Popular Etnografia – Preservar Passados Presentes, promovido
pelo INATEL, nos dias 25, 26 e 27 de novembro
de 2005.
Curso de Planeamento e Controlo de Gestão por
Resultados, promovido pelo Instituto Regional da
Administração, de 14 a 18 de novembro de 2005,
com a duração de 30 horas.
Fórum de Sustentabilidade no âmbito do projeto
Eco Rural do Intereg II B, no dia 30 de setembro
2005.
I Congresso de Literatura Oral e Tradicional, organizado pela Associação Santana Cidade Solitária,
nos dias 3 e 4 de março de 2005.
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Acão de Formação “ Doenças Emergentes do Séc.
XXI ”, promovido pela Fundação Portuguesa A
Comunidade Contra a Sida, no dia 27 de fevereiro
de 2004 com a duração de 3 horas.
Curso de Formação Profissional de Aperfeiçoamento Pedagógico de Formadores, promovido pela
Associação de Jovens agricultores da Madeira e
Porto Santo de 24 de março a 14 de maio de 2003,
com a duração de 90 horas.
Simpósio “Sida e Sexualidade na Sociedade Contemporânea”, organizado pela Fundação Portuguesa A Comunidade Contra a Sida, no dia 13 de dezembro de 2002.
Seminário “Contra o Stress no Trabalho”, no âmbito da Semana Europeia 2002, no dia 22 de outubro
de 2002.
Jornada de Economia Social, promovida pela Universidade da Madeira, Departamento de Gestão e
Economia, no dia 12 de junho de 2002.
Curso de Formação Prevenção dos Comportamentos de Risco, promovido pela Fundação Portuguesa
A Comunidade Contra a Sida, no dia 10 de abril a
29 de maio de 2002, com a duração de 3 horas.
Seminário sobre “Qualidade, Tendências, Qualificações e Formação, promovida pela Direção Regional de Formação Profissional, no dia 12 de abril
de 2002.
Seminário sobre “Toxicodependências: Prevenção,
cuidar, Inserir, Projetar” promovido pelo Núcleo
Regional do Projeto Vida, nos dias 8 e 9 de abril de
2002.
Curso de Liderança e Motivação de Grupo, promovido pela Direção Regional da Administração Pública e Local, 26 a 30 de novembro de 2001, com a
duração de 30 horas.
Participação no II Congresso de Folclore da Madeira, promovido pelo Grupo de Folclore da Ponta
do Sol, nos dias 17 e 18 de maio de 2001.
Curso de Atualização Fiscal, promovido pela
GestLider, no dia 12 de janeiro de 2001.
Curso de PowerPoint 2000, promovido pela Sulog,
de 15 a 19 de maio de 2000, com a duração de 15
horas.
Curso de MS-Office 2000, promovido pela Sulog,
de 01 a 30 de março de 2000, com a duração de 60
horas.
Curso de Coordenador de Ação de Formação, promovido pela AJAMPS, de 08 a 26 de novembro de
1999, com a duração de 70 horas.
Curso de Cooperativas e Associações numa Estratégia de Desenvolvimento, promovido pela
AJAMPS, de 13 de maio a 18 de junho de 1999,
com a duração de 30 horas.
Seminário: Futuras Negociações no âmbito da
OMC- Perspetivas para os Jovens Agricultores, de
26 a 28 de fevereiro de 1999.
Curso de Formação de Formadores, promovido pela AJAMPS, de 23 de junho a 11 de julho de 1997,
com a duração de 105 horas.
Curso de MS-Office 2000, promovido pela Sulog,
de 5 de maio a 6 de junho de 1997, com a duração
de 60 horas.
Curso de Introdução à Informática, promovido pela
Formate, de 19 de junho a 17 de julho de 1996,
com a duração de 60 horas.
Seminário sobre “ V Semana da Extensão Rural”,
organizado pelo Departamento de Sociologia da
Universidade de Évora, nos dias 17 e 18 de abril de
1996.
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Curso de Gestão do Tempo e do Stress Organizacional, promovido pela Direção Regional da Administração Pública e Local, de 05 a 08 de junho de
1995, com a duração de 24 horas.
Curso de Direito da Função Pública, promovido
pela Direção Regional da administração Pública e
Local, de 03 a 14 de maio de 1993, com a duração
de 60 horas.
Curso de Relação Jurídica de Emprego, promovido
pela Direção dos Serviços Administrativos e Financeiros, de 20 a 24 de janeiro de 1992, com a duração de 30 horas.

Experiência Profissional:
Funcionária do Governo Regional da Madeira, onde começou a desempenhar funções a 13 de abril
de 1989, passando aos Quadros de Pessoal da Secretaria Regional de Agricultura, Florestas e Pescas
em 16 de fevereiro de 1992.
Membro do Painel de Especialistas das 7 Maravilhas de Portugal, desde 22 de fevereiro de 2017.
Membro da Comissão Técnica do Pão Tradicional
da Madeira (CTPÃO), desde 21 de fevereiro de
2017.
Chefe de Divisão da Dinamização Rural, da Direção Regional de Agricultura, desde 19 de abril de
2016.
Coordenadora do Núcleo de Apoio às Casas do
Povo e Associações de Desenvolvimento e Valorização Rural, integrado na Divisão de Desenvolvimento e Valorização Rural, desde março de 2013, a
abril de 2016.
Coordenação e apoio técnico às Casas do Povo e
Associações de Desenvolvimento Rural, de modo a
promover a realização de ações culturais, sociais,
técnicas e económicas, consideradas de interesse
para o desenvolvimento do espaço rural.
Responsável pelo Centro de Formação Agrária de
Santa Cruz de fevereiro de 2002 até setembro de
2005.
Coordenadora e Formadora do Curso de Iniciação
de Inglês, ministrado nas Casas do Povo da Região
Autónoma da Madeira.
Membro do Júri dos Concursos de Ingresso na
Função Pública (Técnico de 1ª Classe de Jardineiro).
Divulgação da Medida 2.1.7. “Prevenção e Valorização do Ambiente e Património Rural – III Quadro Comunitário de Apoio.
Coordenadora do Curso de Formação Pedagógica
Inicial de Formadores, ministrado na sala de Formação da AJAMPS, de 08 de novembro a 20 de
dezembro de 2004, com a duração de 105 horas.
Coordenadora de dois Cursos de Empresário Agrícola, que teve lugar no Centro de Formação Agrária de Santa Cruz, de 16 de novembro de 1998 a 22
de setembro de 1999, com a duração de 1300 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola –
BN.º19- AJAMPS, ministrado pela AJAMPS, no
módulo Formas e Técnicas de Comunicação – Expressão Oral/Expressão Escrita, de 13 de abril a 02
de setembro de 2005, com duração de 12 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola BNº19- AJAMS, ministrado pela AJAMPS, no
módulo Formas e Técnicas de Comunicação - Expressão Oral/Expressão Escrita, de 12 de novembro
a 20 de abril de 2004, com duração de 12 horas.
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Formadora no Curso de Empresário Agrícola BNº18 – Calheta, ministrado pela AJAMPS, no
módulo Formas e Técnicas de Comunicação – Expressão Oral/Expressão Escrita, de 02 de dezembro
2003 a 20 de abril de 2004, com duração de 12 horas.
Coordenadora do Curso de Formação de Formadores, ministrado na sala de Formação da AJAMPS,
de 08 de setembro a 30 de outubro de 2003, com a
duração de 105 horas.
Coordenadora do Curso de Distribuição, Comercialização e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos,
ministrada na Sala de formação da AJAMPS, de 14
a 25 de julho de 2003, com a duração de 77 horas.
Coordenadora do Curso de Empresário Agrícola,
que teve lugar no Centro de Formação Agrária de
Santa Cruz, de 02 de outubro de 2002 a 09 de maio
de 2003, com a duração de 566 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola Santa Cruz, ministrado pela AJAMPS, no módulo
Formas e Técnicas de Comunicação - Expressão
Oral/Expressão Escrita, no ano de 2003, com duração de 12 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola - Calheta, ministrado pela AJAMPS, no módulo formas
e Técnicas de Comunicação - Expressão
Oral/Expressão Escrita, no ano de 2003, com duração de 12 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola AJAMPS, ministrado pela AJAMPS, no módulo
Formas e Técnicas de Comunicação - Expressão
Oral/Expressão Escrita, no ano de 2003, com duração de 12 horas.
Formadora no Curso de Empresário Agrícola Santana, ministrado pela AJAMPS, no módulo
Formas e Técnicas de Comunicação - Expressão
Oral/Expressão Escrita, no ano de 2003, com duração de 12 horas.
Formadora no Curso Doméstico Familiar-Bnº1
(Ação 2), que teve lugar na Casa do Povo de São
Martinho, no módulo de Cultura Geral, no ano de
2002, com duração de 40 horas.
Formadora no Curso de Técnicas de Acolhimento e
Serviço para Casas de Turismo Rural, que teve lugar no Centro de Formação Agrária de São Vicente, no módulo de Inglês, no ano de 2001, com a duração de 40 horas.
Formadora no Curso de Formação – Bordados Favo de Mel, que teve lugar na Casa do Povo do
Campanário, no módulo de Cultura Geral, no ano
de 2001,com a duração de 40 horas.
Orientadora de Estágio Profissional de 11 de Setembro de 2000 a 28 de Fevereiro de 2001, que decorreu na Direção de Serviços de Desenvolvimento
Rural.
Formadora no Curso de Inglês, que teve lugar na
Casa do Povo do Campanário, no módulo de Inglês, no ano de 2000, com a duração de 80 horas.
Formadora no Curso de Técnicas de Desenvolvimento Rural, que teve lugar no centro de formação
Agrária das Preces, no módulo de Metodologia, no
ano de 1999, com a duração de 40 horas.
Formadora no Curso de Guardas Florestais, que teve lugar na AJAMPS, no módulo de Inglês, no ano
de 1999, com a duração de 60 horas.
Coordenadora do Curso de “Empresário Agrícola”,
que teve lugar no Centro de Formação Agrária das
Preces, de 01 de novembro de 1998 a 30 de junho
de 1999, com a duração de 650 horas.
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Coordenadora de dois Cursos de Empresário Agrícola, que teve lugar no Centro de Formação Agrária de
Santa Cruz, de 16 de novembro de 1998 a 22 de setembro de 1999, com a duração de 1300 horas.
Formadora no Curso de Formação Doméstica Familiar, que teve lugar na Casa do Povo do Campanário, no módulo de Cultura Geral, no ano de
1997,com a duração de 40 horas.
Outras Atividades Desenvolvidas na Área Profissional:
Coordenação da edição anual da revista Folclore no
âmbito do Festival Regional de Folclore, desde o
ano de 2006.
Tradução de Inglês para Português de um relatório
sobre a Mosca da Fruta Mediterrânea, da responsa-
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bilidade do Laboratório de Qualidade Agrícola, no
ano de 2000.
Tradução de Inglês para Português de um Projeto
para a construção de estufas, da responsabilidade
dos Serviços de Investigação Agrícola, no ano de
2000.
Tradução de Português para Inglês de um livro intitulado “Sabores Subtropicais”, da responsabilidade
dos Serviços de Desenvolvimento Rural, no ano de
1998.
Tradução de Português para Inglês de panfletos tais
como: Restaurante “ Casa de Palha, Casas de Turismo Rural “Quinta do Bom Despacho”, Solar da
Bica.” e ainda “Quinta Pedagógica dos Prazeres”,
no ano de 1997.
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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.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 3,05 (IVA incluído)

