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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO
CIVIL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM
Aviso n.º 48/2020

termo do prazo fixado, dirigido à Presidente do Júri do
referido procedimento concursal, para o Instituto de
Administração da Saúde, IP-RAM, sito à Rua das Pretas, 1,
9004-515 Funchal.
Funchal, 29 de janeiro de 2020.

Lista dos candidatos aprovados no método de seleção
Entrevista Profissional de Seleção E.P.S. do procedimento
concursal comum destinado ao recrutamento de 8 (oito)
postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Técnico, para o mapa de pessoal do Instituto de
Administração da Saúde, IP-RAM, que foram ocupados
com recurso a programas de emprego, previstos no anexo
I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional
Consolidado de Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO
DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Herberto Jesus

Em cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 25.º da
Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, e conforme o ponto 16
do aviso n.º 176/2019, publicado na II Série, n.º 82, de 16
de maio, torna-se público que se encontra afixada no
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE,
IP-RAM) e disponibilizada na página eletrónica
(http://iasaude.pt/index.php/recursoshumanos/rh/recrutamento), a lista com a classificação
obtida no ultimo método de seleção – Entrevista
Profissional de Seleção (E.P.S.), e em face desse resultado,
a lista unitária de ordenação bem como a lista dos
candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos
de seleção do referido procedimento concursal comum
destinado ao recrutamento de 8 (oito) postos de trabalho da
carreira e categoria de Assistente Técnico, para o mapa de
pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM,
que foram ocupados com recurso a programas de emprego,
previstos no anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que
aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do
1.º Trimestre de 2019.
Os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis, contados a
partir da data de publicação do presente aviso para,
querendo, no âmbito do exercício do direito de audiência
dos interessados, dizerem por escrito o que se lhes oferecer.
As eventuais alegações a proferir deverão ser
obrigatoriamente efetuadas através do formulário, que se
encontra disponível na página eletrónica do IASAÚDE
IP-RAM,
em
(http://iasaude.pt/index.php/recursoshumanos/rh/recrutamento/formulários-recursoshumanos) - Exercício do Direito de Participação de Interessados,
Modelo IASAÚDE n.º 096.04, a entregar pessoalmente no
IASAÚDE, IP-RAM, na Secção de Expediente ou remeter
por correio registado com aviso de receção, expedido até ao

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, após
homologação de 13 de janeiro de 2020, 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 dois postos de trabalho previstos e não
ocupados da carreira e categoria de Assistente Operacional,
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, a afetar ao mapa de pessoal do
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza,
IP-RAM, aberto pelo aviso n.º 287/2019, publicado no
JORAM, II Série, número 120, de 19 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)

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Aviso n.º 49/2020

Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, aos 28 de janeiro de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
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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)

