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SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Aviso n.º 37/2020

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo
32.º da Portaria n.º 359/2019, de 19 de junho, após
homologação de 30 de dezembro de 2019, de Sua
Excelência a Secretária Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, torna-se público que a
lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores
com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação,
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, de oito postos de trabalho

previstos e não ocupados da carreira e categoria de técnico
de espaços verdes abrangidos pelo Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da então designada Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, atualmente
designada Secretaria Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, previstos no mapa de
pessoal do Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza, IP-RAM, aberto pelo Aviso n.º 273/2019,
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da
Madeira, n.º 118, II Série, de 17 de julho de 2019, se
encontra afixada no placard existente nas instalações da
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, localizado à Rua Dr. Pestana Júnior,
n.º 6, 5.º andar, Funchal, e disponibilizada na página
eletrónica desta Secretaria, em
(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/O
Governo/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes)

Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Candidatos Aprovados

Classificação

Observações

1.º

Paulo Roberto Abreu Costa

17,63

2º

Paulo Sérgio Gomes Pestana

17,60

3.º

Jorge Estevão Freitas Spínola

16,90

4º

Eugénio de Jesus de Abreu

15,50

-

5º

Diogo Canha Ladeira

14,80

-

6.º

Diogo André Fernandes Rodrigues

12,20

Candidatos Excluídos

-

-

-

-

-

Bruno Miguel Caires Freitas

-

Dino Moisés Santos Nunes

-

a)

-

Francisco José Fernandes Abreu

-

a)

-

José Tiago Gouveia Marujo

-

a)

-

Leonardo José Luís Figueira

-

Matilde Vanessa Gonçalves Correia

-

a)

-

Nuno Alberto da Silva Barradas

-

a)

-

Sidónio Roberto da Silva Santos

-

a)

-

Victor Tomé Aguiar Araújo

-

-

a)

a)

a)

a) Excluído(a) por ter faltado à prova de conhecimentos

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 21 de janeiro de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
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SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
Aviso n.º 38/2020
Procedimento concursal comum para ocupação de
quatro postos de trabalho na categoria de Inspetor da
Carreira Especial de Inspeção de Pescas, previstos no mapa
de pessoal da Direção Regional de Pescas, mediante a
constituição de relação jurídica de emprego público, na
modalidade de nomeação, conforme Aviso n.º 369/2018,
publicado na II série do JORAM n.º 194 de 14 de dezembro
de 2018
Na sequência da realização da Entrevista Profissional de
Seleção aos candidatos admitidos ao procedimento
concursal supra referido, ficam os mesmos notificados, nos
termos do n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) do
n.º 3 do artigo 30.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, e artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento
Administrativo, anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, para, no prazo de dez dias úteis, contados a partir
da publicação do presente aviso, dizer, querendo, por
escrito, o que se lhes oferecer, sobre os resultados obtidos

na Entrevista Profissional de Seleção e no Projeto de Lista
Unitária de Ordenação Final.
Informam-se os candidatos que as referidas listas
encontram-se afixadas no placard da Direção de Serviços
de Recursos Humanos, da Secretaria Regional de Mar e
Pescas, sita à Praça da Autonomia n.º 1, Edifício da
Sociedade Metropolitana de Câmar de Lobos, 9300-138
Câmara de Lobos, e disponibilizada na sua página
eletrónica em
(https://www.madeira.gov.pt/srmar/GovernoRegional/O
Governo/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes).
As alegações a proferir devem ser por escrito e dirigidas
ao Presidente do Júri e entregues na Secretaria Regional de
Mar e Pescas, para a morada acima mencionada ou
remetidas pelo correio com aviso de receção, dentro do
prazo acima referido.
Mais se informa que o processo do procedimento
concursal pode ser consultado na Secretaria Regional de
Mar e Pescas.
Secretaria Regional de Mar e Pescas, aos 15 de janeiro
de 2020.
O PRESIDENTE DO JÚRI, José Luís da Silva Ferreira
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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
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Número 181952/02

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

