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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
PESCAS
Aviso n.º 202/2018

De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º
145-A/2011, de 6 de abril, infomam-se os interessados de que a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao
procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria de Assistente Técnico, da carreira de
Assistente Técnico, previsto no sistema centralizado de gestão
de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e
Pescas, a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário
Regional de Agricultura e Pescas, mediante a constituição de
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto mediante aviso publicado na II Série do JORAM n.º 211,
Suplemento, de 12 de dezembro de 2017, após homologada por
Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e Pescas,
encontra-se afixada no placard da Direção de Serviços de Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, sita à Avenida Arriaga, Edifício Golden Gate,
n.º 21-A, 4.º andar, 9000-060 Funchal e disponibilizada na
página eletrónica da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em https://www.madeira.gov.pt/srap/Estrutura/RH-eRecrutamento.
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 23 de
agosto de 2018.
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira Soares
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SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 203/2018
Torna-se público que, na sequência de procedimento
concursal comum, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado com Lisandra
de Fátima Cró Camacho, autorizado por despacho de
25/07/2018 do Secretário Regional dos Equipamentos e
Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na
carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Engenharia Civil, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional dos Equipamentos e
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do Laboratório
Regional de Engenharia Civil, sujeito a um período experimental de 180 dias, ficando a trabalhadora posicionada
na 2.ª posição remuneratória, a que corresponde o nível
15, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que
exercem funções públicas, com efeitos a 01 de agosto de
2018.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas,
23 de agosto de 2018.
PEL’A CHEFE DO GABINETE, Elias Rodrigues Homem
Gouveia
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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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