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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Aviso n.º 65/2020
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que por despacho do Presidente do Conservatório - Escola
Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, de
3 de fevereiro de 2020, precedido do parecer favorável da
Presidência do Governo Regional da Madeira, a 16 de janeiro
de 2020, precedida também do acordo da trabalhadora, foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
intercarreiras para a carreira/categoria de Técnico Superior
que se encontra em exercício de funções públicas por tempo
indeterminado, da trabalhadora Ana Rita Silva Gouveia, do
mapa de pessoal da Presidência do Governo Regional para o
mapa de pessoal do Conservatório - Escola profissional das
Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode com efeitos a 16 de
janeiro de 2020 nos termos do artigo 99.º-A do Anexo à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho ficando posicionada na 2.ª
posição remuneratória da categoria de Técnico Superior da
carreira de Técnico Superior, nível 15, da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
Funchal, 3 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
Aviso n.º 66/2020
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que por despacho do Presidente do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter
Clode, de 3 de fevereiro de 2020, precedido do parecer
favorável da Delegação Escolar da Calheta, a 23 de janeiro
de 2020, precedida também do acordo do trabalhador, foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
intercarreiras para a carreira/categoria de Técnico Superior
que se encontra em exercício de funções públicas por tempo
indeterminado, do trabalhador Fernando Agrela Campos,
do mapa de pessoal da Delegação Escolar da Calheta para o
mapa de pessoal do Conservatório - Escola Profissional das
Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode com efeitos a 23
de janeiro de 2020 nos termos do artigo 99.º-A do Anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho ficando posicionado na
2.ª posição remuneratória da categoria de Técnico Superior
da carreira de Técnico Superior, nível 15, da Tabela
Remuneratória
Única,
aprovada
pela
Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
Funchal, 3 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
Aviso n.º 67/2020
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que por despacho do Presidente do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter
Clode, de 3 de fevereiro de 2020, precedido do parecer
favorável da Diretora-Geral da Administração Escolar, de
22 de novembro de 2019, precedida também do acordo da
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva da
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mobilidade na categoria de Assistente Operacional que se
encontra em exercício de funções públicas por tempo
indeterminado, da trabalhadora Lisandra Sofia Viveiros
Correia, do mapa de pessoal da Escola Secundária Ferreira
Dias, Sintra para o mapa de pessoal do Conservatório - Escola profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter
Clode com efeitos a 10 de dezembro de 2019 nos termos do
artigo 99.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
Funchal, 3 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
Aviso n.º 68/2020
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se
público que por despacho do Presidente do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter
Clode, de 3 de fevereiro de 2020, precedido do parecer
favorável da Área Escolar do Funchal, afeta à Escola Básica
do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada, a 23
de janeiro de 2020, precedida também do acordo da
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade intercarreiras para a carreira/categoria de
Técnico Superior que se encontra em exercício de funções
públicas por tempo indeterminado, da trabalhadora Micaela
Susana Nóbrega de Abreu Campanário, do mapa de pessoal
da Área Escolar do Funchal, afeta à Escola Básica do
1.º Ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada, para o
mapa de pessoal do Conservatório - Escola Profissional das
Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode com efeitos a 23
de janeiro de 2020 nos termos do artigo 99.º-A do Anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho ficando posicionado na 2.ª
posição remuneratória da categoria de Técnico Superior da
carreira de Técnico Superior, nível 15, da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro.
Funchal, 3 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
Aviso n.º 69/2020
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a lista
unitária de ordenação final dos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum para o preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente
Técnico do mapa de pessoal do Conservatório - Escola
Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode
publicado na Bolsa de Emprego Público da Região
Autónoma da Madeira.
Mais se informa que a referida lista se encontra
disponível para consulta nas instalações do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, sita à Avenida
Luis de Camões n.º 1, Funchal e no site oficial do
Conservatório
(http://www.conservatorioescoladasartes.com/area-depessoal/).
Funchal, 3 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
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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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