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SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Despacho n.º 253/2018
Despacho n.º 20/2018
Considerando que o cargo de Chefe de Divisão de Obras,
cargo direção intermédia de 2.º grau, integrado na Direção
de Serviços de Infraestruturas e Equipamentos, da Direção
Regional do Equipamento Social e Conservação, encontra-se apenas assegurado pelo prazo de um ano, nos termos do
n.º 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional
.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos
Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de
julho e 27/2016/M, de 6 de julho;
Considerando que, conforme determina aquele preceito,
foi aberto procedimento concursal com vista ao provimento
do titular daquele cargo, previsto no n.º 3.1 do Despacho
n.º 114/2016, alterado e republicado pelo Despacho
n.º 364/2017, publicados no JORAM, II Série, n.º 55, de 28
de março de 2016 e n.º 154, de 4 de setembro de 2017, respetivamente, que definiu a estrutura orgânica flexível daquela Direção Regional, cujo aviso foi publicado no Jornal
Oficial da RAM, II Série, n.º 81, de 5 de junho de 2018;
Considerando que, na sequência dos procedimentos levados a efeito, nos termos da lei, para o provimento daquele
cargo, o júri nomeado para o procedimento concursal, concluiu que o candidato, José Vítor Gomes Pereira, licenciado
em Engenharia Civil, para além de reunir todas as condições
legais necessárias ao provimento no cargo de Chefe de Divisão de Obras, possui a necessária experiência profissional e
formação académica para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, possuindo, deste modo, o perfil adequado
para o desempenho do mesmo cargo.
Assim, determino, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e
dos n.ºs 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, conferida pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, adaptada à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado
pelos
Decretos
Legislativos
Regionais
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho,
em conjugação com o disposto nos n.ºs 11 a 14 do artigo 4.º
-A e no n.º 6 do artigo 5.º ambos do referido diploma regional, a designação, em regime de comissão de serviço, do
Técnico Superior, JOSÉ VÍTOR GOMES PEREIRA, pertencente ao sistema centralizado de gestão de recursos humanos
da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, para o cargo de Chefe de Divisão de Obras, cargo direção intermédia de 2.º grau, com
efeitos a 1 de agosto de 2018.
Esta despesa encontra-se cabimentada na rubrica: Secretaria 49, Capítulo 02, Divisão 02, Subdivisão 00, Classificação Económica 01.01.03.00.00, para o ano de 2018.
O presente despacho vai para publicação, acompanhado
do currículo do designado.
A presente designação não carece de fiscalização prévia
da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
18 de julho de 2018.
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves
Anexo do Despacho n.º 253/2018, de 6 de agosto
Nota Curricular
Dados Pessoais:
- Nome: José Vítor Gomes Pereira
- Naturalidade: São Pedro, Funchal
- Data de Nascimento: 21 de maio de 1978
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Habilitações Académicas:
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores, pelo Instituto Superior Técnico - Universidade Técnica de Lisboa, concluída no ano
de 2003;
Mestrado em Engenharia Informática, com especialidade em Engenharia de Software, pela Universidade da Madeira, concluído no ano de 2008;
Licenciatura em Engenharia Civil, pela Universidade da Madeira, concluída no ano de 2012.
Experiência Profissional:
Início da atividade, em 1 junho de 2004, como Engenheiro, ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais, na Direção Regional de Ordenamento do
Território da Secretaria Regional do Equipamento
Social e Transportes;
Em 13 de junho de 2005, ingressou na Direção Regional de Ordenamento do Território da Secretaria
Regional do Equipamento Social e Transportes,
com a categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe,
Estagiário em regime de Contrato Administrativo
de Provimento;
Em 11 de setembro de 2006, nomeação definitiva
na categoria de Técnico Superior de 2.ª Classe, após
conclusão do estágio necessário ao ingresso nesta
categoria;
Em 1 de janeiro de 2009, transita para a carreira geral de técnico superior do mapa de pessoal da Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos da
Secretaria Regional do Equipamento Social, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado;
Em 9 de novembro de 2011, transita da Secretaria
Regional do Equipamento Social para a extinta Vice-Presidência do Governo Regional na carreira geral de técnico superior;
Em 21 de abril de 2015, transita da extinta Vice-Presidência do Governo Regional para a Secretaria
Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus
na carreira geral de técnico superior, ficando afeto
ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação;
Em 10 de maio de 2017, designado representante da
Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e
Europeus num grupo de trabalho, com a missão de
ponderar e apresentar propostas para a redefinição
das áreas de jurisdição da APRAM – Administração
dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.
em relação aos cais, portos e terminais existentes na
Região Autónoma da Madeira;
Em 12 de setembro de 2017, designado em regime
de comissão de serviço, para o cargo de Chefe de
Divisão de Obras, cargo de direção intermédia de
2.º grau, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus;
- Em 3 de março de 2018, transita da Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus para
a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, no cargo de Chefe de Divisão de Obras,
cargo de direção intermédia de 2.º grau, ficando afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do
Equipamento Social e Conservação.
Atividades Desenvolvidas:
Coordenação, programação e execução de fiscalização de empreitadas a cargo da Direção de Serviços
de Infraestruturas e Equipamentos;
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Conceção e desenvolvimento de projetos, elaboração de pareceres e estudos e apoio técnico no âmbito da formação;
Preparação de peças processuais necessárias à abertura de concursos e respetivas adjudicações;
Engenheiro Fiscal nas especialidades de formação,
em representação do Dono de Obra, integrado em
equipas multidisciplinares. Inicialmente em edifícios, com particular destaque para os Centros de
Saúde e os Centros Cívicos, por serem estruturas
arquitetónicas muito completas nas diversas especialidades da engenharia, tais como nas instalações
elétricas, de telecomunicações, de deteções de incêndios e intrusão, de ar condicionado e ventilado.
A partir de 2012, esteve envolvido em projetos de
referência para Ilha da Madeira que visaram a requalificação da zona baixa do Funchal profundamente afetada pelo temporal de 20 de fevereiro de
2010. Estes projetos integram um vasto conjunto de
trabalhos para a correção e regularização do traçado
das três principais ribeiras que atravessam a cidade,
tendo em vista o melhoramento do seu funcionamento hidráulico bem como a proteção marítima de
grande parte da cidade.

-

Formação Profissional:
2017 – Curso Sobre “BIM – Building Information
Modeling” (90 horas) promovido pela Associação
Universidade-Empresa para o desenvolvimento;
2016 – Curso Sobre “Formação e atualização ITEDA M/OE/OET” (80 horas) promovido pela CAFINSTAL – Insta. Elétricas;

-

-

-

-

-

2014 – Curso sobre “Código dos contratos públicos:
a execução dos contratos” (21 horas) promovido pela Direção Regional da Administração Pública e
Local;
2011 – Curso sobre “O contrato de empreitada de
obras públicas da formação à execução” (35 horas)
promovido pela Direção Regional da Administração
Pública e Local;
2010 – Curso Sobre “Projeto e Instalação de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios ITED” (50 horas) promovido pela CAFINSTAL –
– Insta. Elétricas;
2009 – Curso de Formação Profissional “Inglês Geral” (90 horas) Promovido pela Wall Street Institute;
2008 - Curso sobre “Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão” (24 Horas) promovido pela IXUS – Formação e Consultadoria, Lda;
2008 – 1.º Seminário de Luminotecnia do Funchal
(6 horas) promovido pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros;
2006 - Curso sobre “Projeto de Ventilação” (60 Horas) promovido pelo IFC – Instituto de Formação
Contínua;
2006 – Curso de “Ética e Deontologia Profissional”
(10 Horas) promovido pela Ordem dos Engenheiros.

Outros Aspetos Relevantes:
Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros.
Funchal, 13 de junho de 2018.
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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

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

