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Aviso n.º 74/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a classificação profissional da docente Sónia Rodrigues Almeida
dos Santos, do Grupo de Recrutamento 200 (Português e
Estudos Sociais/História), do 2.º Ciclo do Ensino Básico,
que concluiu a profissionalização em serviço, no dia 09 de
agosto de 2016, com a classificação de 14,5 valores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário
Regional de Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a classificação profissional do docente Vítor Agostinho Gouveia
de Abreu Batista, do Grupo de Recrutamento 200 (Português e Estudos Sociais/História), do 2.º Ciclo do Ensino
Básico, que concluiu a profissionalização em serviço, no
dia 28 de novembro de 2016, com a classificação de 13
valores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de Educação, de 12 de janeiro de
2017, produzindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2017.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a classificação profissional da docente Maria Albertina Lira Batista, do Grupo de Recrutamento 300 (Português), do 3.º
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, que concluiu
a profissionalização em serviço, no dia 27 de julho de 2016,
com a classificação de 14,5 valores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário Regional de
Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a
partir de 1 de setembro de 2016.
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 287/88, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de outubro, em conjugação com
o Despacho 7286/2015, publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º 127, de 02 de julho de 2015, publica-se a classificação profissional da docente Octávia Raquel Gomes
Pestana Figueira, do Grupo de Recrutamento 550 (Informática), do 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário,
que concluiu a profissionalização em serviço, no dia 20 de
junho de 2016, com a classificação de 13 valores, homologada por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário
Regional de Educação, de 12 de janeiro de 2017, produzindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.
Direção Regional de Inovação e Gestão, aos 12 dias de
abril de 2017.
Pel’O DIRETOR REGIONAL, Elizabeth Vieira Pereira
Gonçalves (ao abrigo do Despacho n.º 336/2016, de 22 de
julho, publicado no JORAM n.º 150, II Série, de 29 de
agosto).

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo
36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação
conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, após
homologação de 4 de abril de 2017, de Sua Excelência a
Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, destinado exclusivamente a candidatos com vínculo de emprego público
por tempo indeterminado, para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho previsto e não ocupado
da carreira e categoria de técnico superior abrangido pelo
Regime Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, afeto
ao mapa de pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, conforme aviso n.º 240/2016,
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 171, de 30 de setembro de 2016.
Mais se informa que a referida lista unitária de ordenação final encontra-se afixada no placard existente nas instalações da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos
Naturais, localizado à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6,
5.º andar, Funchal, e disponibilizada na página eletrónica
desta Secretaria, em
http://www.madeira.gov.pt/sra/Estrutura/RH-eRecrutamento
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Candidatos
Aprovados

Classificação

1.º

Miguel Bruno Cardoso
Rodrigues

18,80

2.º

Carla Patrícia Figueira da
Silva Moura

14,48

3.º

Petra Luís Bettencourt

12,03

-

Candidatos
Excluídos

-

Cláudia Susana Escórcio
de Freitas Catanho

a)

-

Duarte Gonçalves Ferreira

b)

-

Susana Maria de Jesus
Freitas Moura

a)

Obs.

Carlos Mendes
c)
Pacheco Barreto
a) Excluído por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores
b) Excluído por ter faltado à prova de conhecimentos
c) Excluído por ter faltado à entrevista profissional de seleção
-

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais,
aos 11 dias de abril de 2017.
A CHEFE DO GABINETE, Júlia Isabel Vieira Lopes
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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)

