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SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

Declaração de retificação n.º 26/2018

Despacho n.º 293/2018

Tendo-se constatado que o Aviso n.º 67/2018, publicado
no JORAM, II Série n.º 66, de 30 de abril de 2018, saiu com
inexatidão, procede-se à sua retificação:

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido e
por razões pessoais, do cargo de Adjunta do meu Gabinete a
licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais,
Tânia Guadalupe Caldeira Nóbrega, para o qual foi nomeada
através do meu Despacho n.º 5/2017, de 29 de dezembro de
2016, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira, II série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2017.
A presente exoneração produz efeitos no dia 15 de
outubro de 2018.
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 8 dias do
mês de outubro de 2018.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de
Câmara Ramos

Onde se lê:
“(…..) com início no dia 03 de abril de 2018.”
Deve ler-se:
(…..) com início a 10 de abril de 2018.
Serviço Regional de Proteção Civil, 10 de outubro de
2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, José António
Oliveira Dias
SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM

Aviso n.º 251/2018

Aviso n.º 252/2018

Torna-se público que, na sequência do procedimento
concursal comum e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 37.º, 38.º,
40.º e 45.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, na redação em vigor, do artigo 40.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, artigo 5.º-A do
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de
janeiro, na redação em vigor, foi celebrado a 8 de outubro de
2018, contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com Maria Graciela Rodrigues de Nóbrega
Vieira, autorizado por despacho de 4 de outubro de 2018 do
Secretário Regional da Saúde, para ocupação de um posto
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior a
afetar ao mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção
Civil, IP-RAM, com a remuneração mensal de € 1.201,48
correspondente à 2.ª posição remuneratória da
carreira/categoria de técnico superior e o nível
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante
do anexo da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro,
conforme previsto no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de
31 de julho, que fixa a estrutura remuneratória da carreira
Técnica Superior, com início no dia 8 de outubro de 2018.

Para conhecimento dos interessados, e em cumprimento
dos artigos 33.º e 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011,
de 6 de abril, torna-se público aos candidatos do
procedimento concursal para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, de três postos de
trabalho para a área de Direito, aberto pelo Aviso n.º
113/2017, publicado no JORAM, II Série, n.º 85, de 17 de
maio, que se encontram afixados no placard informativo,
existente junto à secção de pessoal, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, Piso -1, sita à Rua
Elias Garcia, n.º 14, Funchal, e disponível na página
eletrónica
deste
Instituto,
em
http://www.segsocial.pt/procedimentos-concursais5, os resultados obtidos
na aplicação do método de seleção Entrevista Profissional
de Seleção. Os candidatos, dispõem do prazo de 10 dias
úteis, a contar da data de publicação do presente Aviso, para
querendo, se pronunciarem em sede de audiência dos
interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.

Serviço Regional de Proteção Civil, 9 de outubro de
2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, José António
Oliveira Dias

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, 10
de outubro de 2018.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Augusta Ester
Faria de Aguiar
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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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