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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL

Aviso n.º 50/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
com o candidato Pedro Rosa Gomes para a carreira/categoria de Técnico Superior,
do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 51/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
com a candidata Cláudia Cristina Rodrigues Pestana do Vale para a
carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 52/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
na sua redação atual, com a candidata Bárbara Valentina Florença Fernandes para a
carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 53/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
com o candidato António Jorge Fernandes Pereira de Nóbrega para a
carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 54/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
na sua redação atual, com o candidato António de Gouveia Freitas Góis para a
carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 55/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
na sua redação atual, com o candidato André Carvalho Quintal para a
carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
Aviso n.º 56/2020
Celebração do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado
na sua redação atual, com a candidata Ana Sofia Barros de Jesus para a
carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa de pessoal do Serviço Regional de
Proteção Civil, IP-RAM.
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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

Aviso n.º 57/2020
Conclusão, com sucesso, do período experimental, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para o desempenho de funções na carreira e
categoria de Técnico Superior das trabalhadores, Ana Fernanda Osio Bracamonte,
Carlota Alexandra Rodrigues Carvalho e Elaine Souza da Silva Martins.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL

Aviso n.º 58/2020
Cessação, a seu pedido, da designação em regime de substituição da Eng.ª Maria João
Wilbraham de Freitas Bettencourt da Silva, no cargo de Chefe de Divisão de Sistemas
de Incentivos à Agricultura e ao Agroalimentar.

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO
CIVIL
SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IPRAM
Aviso n.º 50/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 200/2019,
publicado no JORAM n.º 93, II Série de 31 de maio e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com o candidato Pedro Rosa Gomes para a
carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal
do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, sem
sujeição a período experimental, nos termos do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o vencimento
correspondente à 2.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Técnico Superior e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 51/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 237/2019,
publicado no JORAM n.º 108, II Série de 27 de junho e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com a candidata Cláudia Cristina Rodrigues Pestana do
Vale para a carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa
de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM,
sem sujeição a período experimental, nos termos do artigo
11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o
vencimento correspondente à 2.ª posição remuneratória da

categoria/carreira de Técnica Superior e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 52/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 236/2019,
publicado no JORAM n.º 108, II Série de 27 de junho e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com a candidata Bárbara Valentina Florença Fernandes
para a carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa de
pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM,
sem sujeição a período experimental, nos termos do artigo
11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o
vencimento correspondente à 2.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Técnica Superior e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 53/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 234/2019,
publicado no JORAM n.º 108, II Série de 27 de junho e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
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da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com o candidato António Jorge Fernandes Pereira de
Nóbrega para a carreira/categoria de Assistente Técnico, do
mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil,
IP-RAM, sem sujeição a período experimental, nos termos
do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com
o vencimento correspondente à 1.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Assistente Técnico e ao nível
remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, constante
no Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro,
com efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 54/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 263/2019,
publicado no JORAM n.º 117, II Série de 12 de julho e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com o candidato António de Gouveia Freitas Góis para a
carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal
do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, sem
sujeição a período experimental, nos termos do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o vencimento
correspondente à 2.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Técnico Superior e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 55/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 201/2019,
publicado no JORAM n.º 93, II Série de 31 de maio e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com o candidato André Carvalho Quintal para a
carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal
do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, sem
sujeição a período experimental, nos termos do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o vencimento
correspondente à 2.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Técnico Superior e ao nível remunera-

tório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
Aviso n.º 56/2020
Na sequência do procedimento concursal comum para
constituição de uma relação jurídica de emprego público na
modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, aberto através do aviso n.º 235/2019,
publicado no JORAM n.º 108, II Série de 27 de junho e de
acordo com o Despacho de Sua Excelência o Secretário
Regional de Saúde e Proteção Civil de 09 de outubro de
2019, foi autorizada a celebração do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, ao abrigo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
com a candidata Ana Sofia Barros de Jesus para a
carreira/categoria de Técnica Superior, do mapa de pessoal
do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, sem
sujeição a período experimental, nos termos do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com o vencimento
correspondente à 2.ª posição remuneratória da
categoria/carreira de Técnica Superior e ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, constante no
Anexo à Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a partir do dia 09 de outubro de 2019, inclusive.
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 28 de
janeiro de 2020.
O VOGAL DO CONSELHO DIRETIVO, José Miguel Brazão
Andrade da Silva Branco
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM
Aviso n.º 57/2020
Aviso 01-2020
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e considerando ter sido dado
cumprimento ao disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo
diploma supracitado, torna-se público que, os trabalhadores
abaixo identificados concluíram com sucesso o período
experimental, na sequência da celebração do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com este Instituto, para o desempenho de funções na
carreira e categoria de Técnico Superior, tendo as
avaliações atribuídas sido homologadas, por despacho da
Signatária, datado 16-01-2020:
•
Ana Fernanda Osio Bracamonte;
•
Carlota Alexandra Rodrigues Carvalho;
•
Elaine Souza da Silva Martins.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
48.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o
tempo de duração do período experimental é contado para
efeitos da atual carreira e categoria.
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Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
27 de janeiro de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Aviso n.º 58/2020
Torna-se público que por Despacho de 27 de janeiro de
2020, de Sua Excelência o Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, foi autorizada, a seu
pedido, a cessação da designação em regime de substituição
da Engª Maria João Wilbraham de Freitas Bettencourt da

30 de janeiro de 2020

Silva, no cargo de Chefe de Divisão de Sistemas de
Incentivos à Agricultura e ao Agroalimentar, direção
intermedia de 2.º grau, da Direção Regional de Agricultura,
com efeitos a partir de 1 de fevereiro de 2020, nos termos
do n.º 6 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e
128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região Autónoma
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
27/2016/M, de 6 de julho e retificado pela Declaração de
Retificação n.º 15/2016 de 24 de agosto.
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 28 de janeiro de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim
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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: € 1,83 (IVA incluído)

