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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES E EUROPEUS
Aviso n.º 433/2017

Ao abrigo do n.º 4 do artigo 88.º, do n.º 1 e das alíneas a)
e b) do n.º 2 do artigo 92.º, do n.º 3 e respetiva alínea a) 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,
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 e do ponto
13 do Despacho n.º 340/2017, do Secretário Regional das
Finanças e da Administração Pública, publicado no JORAM, II Série n.º 142, de 11/08/2017, por despacho do Senhor Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e
Europeus, de 19 de setembro de 2017, precedido de parecer
prévio favorável do Senhor Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, de 01 de setembro de 2017,
foi autorizada a mobilidade, na modalidade de mobilidade
intercategorias, a Manuel Vasconcelos Melim Ferreira,
detentor da categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, pertencente ao sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, afeto ao mapa
de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e
Conservação, para a categoria de Encarregado Geral Operacional, da mesma carreira de Assistente Operacional, pelo
período legalmente previsto de 18 meses, com início a 1 de
outubro de 2017, ficando o mesmo posicionado na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 12, da carreira/categoria para a qual se opera a mobilidade.
Funchal, 20 de setembro de 2017.
O CHEFE DE GABINETE, Alfredo Fernandes
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM
Despacho n.º 373/2017
Nos termos previstos no Decreto Legislativo Regional
n.º 6/2016/M, de 8 de fevereiro, o Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM) passou a integrar na sua estrutura orgânica a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes
(EPFF).
O artigo 11.º da Portaria n.º 115/2016, de 21 de março,
que regulamenta a EPFF, objeto da Declaração de retifica-
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ção n.º 10/2016, que republica na íntegra a Portaria
n.º 115/2016, publicada no JORAM, I Série, N.º 56, de 30
de março de 2016 estipula que o Conselho da Comunidade
Educativa é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, composto por vários elementos, de
entre eles o seu Presidente que, em conformidade com o
previsto no artigo 14.º da citada Portaria, é designado por
despacho do Presidente do IQ, IP-RAM.
Através do Despacho n.º 146/2016, de 12 de abril, foi
então designado para o referido cargo, o Dr. Rui Anacleto
Mendes Alves, pelo período de 2 anos.
Considerando no entanto que o referido docente não se
encontra a exercer funções na EPFF em virtude do regresso
à sua escola de origem no corrente ano letivo de 2017/2018,
pelo que se torna necessário proceder a uma nova designação para o cargo de Presidente do Conselho da Comunidade
Educativa da EPFF.
Tendo em conta as competências inerentes ao Conselho
da Comunidade Educativa, e atendendo a que o docente
Renato Azevedo da Silva se encontra a exercer a sua atividade na EPFF desde setembro de 2016, e possui a experiência como docente desde setembro de 1998, realçando-se
ainda o desempenho de outras atividades escolares, designadamente, de diretor de turma, diretor de instalações e coordenador de projetos, possuindo assim a competência técnica
e qualificações profissionais para o exercício das funções de
Presidente deste órgão.
Assim, ao abrigo do artigo 14.º da Portaria n.º 115/2016,
de 21 de março, objeto da Declaração de retificação
n.º 10/2016, que republica na íntegra a Portaria
n.º 115/2016, publicada no JORAM, I Série, N.º 56, de 30
de março de 2016, determino:
1 - Designar, Presidente do Conselho da Comunidade
Educativa da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), o Dr. Renato Azevedo da Silva, pelo período de 2 anos.
2 - É revogado o Despacho n.º 146/2016, publicado no
JORAM, II Série, n.º 66, de 12 de abril de 2016.
3 - O presente Despacho produz efeitos desde 18 de setembro de 2017.
Instituto para a Qualificação, IP-RAM, aos 20 dias de setembro de 2017.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Sara Maria Nunes de Almeida Estudante Relvas
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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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