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Executivo, José Odílio Mendes de Freitas, nos termos da presente delegação de competências, desde
a data de tomada de posse do Conselho Executivo.

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Aviso n.º 191/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, após homologação a 6 de julho de 2018, pelo Chefe do Gabinete do Vice-Presidente, torna-se pública a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado,
para ocupação de dois lugares de técnico superior, da carreira técnica superior, com licenciatura em Pilotagem; Engenharias das Máquinas Marítimas; Engenharia Eletrotécnica
Marítima; Engenharia dos Sistemas Eletrónicos Marítimos
ou licenciatura em outro ramo de engenharia relacionado
com o setor marítimo, destinado ao preenchimento de dois
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do então
Gabinete do Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, Serviço de Apoio Funcional ao Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR, da então Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (SRF)
aberto pelo Aviso n.º 434/2017, publicado no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série,
n.º 167, Suplemento, de 25 de setembro.

3 - O presente despacho de delegação de competência
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Funchal, 20 de julho de 2018.
A PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO, Ana Isabel
Fernandes Pereira de Freitas
Despacho n.º 265/2018
Delegação de competências:
1.

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 16.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2006/M, de 21 de junho, da alínea a) do n.º 3
do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 31/2006/M, de 20 de julho e n.º 2 do artigo 52.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M, de
19 de julho, conjugados com os artigos 44.º a 50.º
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro,
delego no Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Maria Zita Sousa Gomes Carvalho, as minhas competências para a prática de atos em matéria de dependência hierárquica relativamente ao pessoal não
docente da escola.

2.

Ratifico, ao abrigo do disposto no artigo 164.º do
Código de Procedimento Administrativo, todos os
atos praticados pelo Vice-Presidente do Conselho
Executivo, Maria Zita Sousa Gomes Carvalho, nos
termos da presente delegação de competências, desde a data de tomada de posse do Conselho Executivo.

3.

O presente despacho de delegação de competência
entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Lista Unitária de Ordenação Final
Candidatos Aprovados
Eduardo João dos Santos Ramos ....... 17,35 valores
Maurílio de Menezes Mendes ............ 14,82 valores
Pedro Alexandre Caldeira Andrade ... 13,08 valores
Candidatos Excluídos
João Carlos Campos Rocha ................................. a)
a) Candidato excluído por falta de comparência à
Avaliação Psicológica.
Vice-Presidência do Governo Regional, 16 de julho de
2018.
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim

Funchal, 20 de julho de 2018.
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ
Despacho n.º 264/2018
Delegação de competências:
1-

Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º e n.º 3 do
artigo 27.º, ambos do Decreto Legislativo Regional
n.º 4/2000/ M de 31 de janeiro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, conjugados com os artigos 44.º a 50.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, delego no
Vice-Presidente do Conselho Executivo, José Odílio Mendes de Freitas, as minhas competências para
presidir ao Conselho Administrativo.

2 - Ratifico, ao abrigo do disposto no artigo 164.º do
Código de Procedimento Administrativo, todos os
atos praticados pelo Vice-Presidente do Conselho

A PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO, Ana Isabel
Fernandes Pereira de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 192/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a 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, na categoria/carreira de
assistente técnico, na área de Desenho Preparação de Obra,
no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipa-
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mento Social e Conservação, conforme aviso publicado no
Jornal Oficial n.º 26, II Série, de 16 de fevereiro de 2018,
depois de homologada pela Chefe do Gabinete de Sua Excelência o Secretário Regional em 2018/08/08, encontra-se
afixada no átrio do edifício do Governo Regional, localizado
ao Campo da Barca, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6,
9064 - 506 Funchal e disponibilizada no sítio oficial da
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas em
https://www.madeira.gov.pt/drprgop/Estrutura/Procediment
os-Concursais
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
8 de agosto de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Joao Martins da Silva
Aviso n.º 193/2018
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a 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, na categoria/carreira de
Assistente Técnico, na área de Topografia, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de
pessoal da Direção Regional de Estradas, aberto por Aviso
n.º 513/2017, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 219, II Série, de 27 de dezembro de
2017, após homologação a 9 de agosto de 2018 pela Chefe
do Gabinete, por delegação de poderes do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, conforme Despacho
n.º 480/2017, de 24 de novembro, publicado no JORAM
n.º 202, II Série, de 24 de novembro de 2017, encontra-se
afixada na Direção Regional de Estradas, no edifício do
Governo Regional, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 2.º
andar, 9064 - 506 Funchal e disponibilizada no sítio oficial
da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas
em
https://www.madeira.gov.pt/drestradas/Estrutura/DRE/Proce
dimentos-Concursais.
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
10 de agosto de 2018.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Joao Martins da Silva
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

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

EXEMPLAR
ASSINATURAS

€ 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)

