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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IPRAM
Aviso n.º 98/2020
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 99.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, e em cumprimento do
estabelecido na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que por
despacho de 30/10/2019 da Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, foi determinada a
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria
do Técnico Superior Manuel Ricardo Faísca Figueira,
mantendo a 6.ª posição remuneratório e nível remuneratório
31 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, passando a integrar
um posto de trabalho do mapa de pessoal do Instituto para a
Qualificação, IP-RAM, com efeitos a 01 de novembro de
2019.
Funchal, 20 de fevereiro de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO
PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM, Sara Maria Nunes de
Almeida Estudante Relvas

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL
Despacho n.º 81/2020
Na sequência do Decreto do Representante da República
para a Região Autónoma da Madeira n.º 1-D/2019, de 15 de
outubro, que sob proposta de Sua Excelência o Presidente
do Governo Regional, procedeu à minha nomeação como
Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil do XIII
Governo Regional, torna-se necessário constituir o Gabinete
que me irá coadjuvar no exercício das minhas funções de
Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo
3.º, no n.º 4 do artigo 4.º, no n.º 2 do artigo 6.º e nos n.ºs 1, 2 e 3
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
aplicável ex vi do artigo 11.º do Decreto Regulamentar
Regional n.º 13/2017/M, de 7 de novembro, determino:
1.

Designar como técnica especialista a Licenciada em
Gestão e Engenharia Industrial, Rubina Nunes Silva
e Freitas, para prestar assessoria especializada no
meu Gabinete na área das tecnologias de
informação e comunicação, no âmbito do Sistema
Regional de Saúde.

2.

O estatuto remuneratório da Técnica Especialista é o
que se encontra fixado no Despacho Conjunto da
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos
Parlamentares e da Secretaria Regional de Saúde e
Proteção Civil, datado de 20 de janeiro de 2020.

3.

A presente nomeação produz efeitos à data do
presente despacho e tem a duração do meu
mandato.

4.

A nota curricular da designada consta em Anexo ao
presente despacho e dele faz parte integrante.

Esta despesa está prevista no orçamento da Secretaria
Regional de Saúde e Proteção Civil, Secretaria 45, Capítulo
01, Divisão 01, Subdivisão 00, nas respetivas Classificações
Económicas
D.01.01.03.00.00,
D.01.01.12.00.00,
D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SF.00, D.01.01.14.SN.00,
D.01.03.05.A0.A0, à qual foi atribuído o número de
cabimento: CY42000944.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, aos 20
dias de janeiro de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL,
Pedro Miguel de Câmara Ramos
Anexo do Despacho n.º 81/2020, de 3 de março
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Rubina Nunes Silva e Freitas
Data de Nascimento: 11-05-1982
Naturalidade: São Pedro
Nacionalidade: Portuguesa
Habilitações académicas:
Licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
(ISCTE - Business School) (2005-2009);
Pós-Graduação em Gestão dos Serviços de Saúde pelo
INDEG-ISCTE Executive Education (2010-2011).
Experiência profissional:
2019-2020 - Gestora da Contratualização e Adjunta do
Departamento de Contratação e Parametrização na empresa
Grupo HPA Saúde Madeira - Hospital Particular da Madeira
(HPM) e Madeira Medical Center (MMC), com funções de
apoio no processo da contratualização com entidades, de
parametrização do sistema informático, gestão e
disponibilização de tabelas e de criação de entidades;
2013-2019 - Técnica Superior no Instituto de
Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM),
com funções de acompanhamento em projetos da Unidade
dos Sistema de Informação (USI), nomeadamente,
acompanhamento e gestão de requisitos necessários para a
implementação do projeto (Prescrição Eletrónica de
Medicamentos - PEM), monitorização do cronograma do
projeto (PEM), gestão de conteúdos do Portal PEM, gestão
do Portal de Requisição de Vinhetas e Receitas (PRVR),
ministração de formações e de sessões de esclarecimento
(PEM e PRVR). Apoio no Gabinete dos Assuntos
Farmacêuticos (GAF), mais precisamente no projeto Via
Verde do Medicamento, com funções de análise estatística
dos dados exportados da Plataforma da Via Verde e
realização dos respetivos relatórios mensais. Apoio na
Unidade Operacional da Contratualização (UOC), através de
um levantamento dos processos e requisitos funcionais,
inerentes à gestão dos reembolsos do IASAÚDE, e criação
de uma proposta de reengenharia e modelação dos
processos, com sugestão de otimizar e monitorizar os
mesmos, de modo a reduzir os tempos de resposta.
2012-2013 - Técnica Superior nos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.) com funções
de gestora de projeto e analista funcional. Responsável pela
análise funcional de projetos, definição dos requisitos
funcionais e técnicos de modo a implementar um sistema de
Business Intelligence (BI), ministração de formações,
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responsável pelas reuniões de levantamento de requisitos e
pelo desenho dos processos, responsável pela elaboração de
testes de qualidade, report de erros e envio de sugestões de
melhorias funcionais. Participou nos seguintes projetos:
Prescrição Eletrónica de Medicamentos (PEM), Portal de
Requisição de Vinhetas e Receitas (PRVR), Sistema de
Informação dos Certificados de Óbito (SICO), Sistema de
Informação da Monotorização do Acesso aos Cuidados de
Saúde (MACS) e Sistema Informação de Gestão de Acordos
Internacionais (SIGAI).
2011-2012 - Consulting Manager - Healthcare na
empresa TierOne Consulting. Responsável pela gestão de
projetos da área da saúde, nomeadamente, organização e
coordenação das reuniões de progresso, levantamento de
requisitos e definição dos processos de negócio aquando as
reuniões de projeto, responsável pela implementação de um
sistema de informação de apoio à gestão clínica
(MedicineOne), e apoio na elaboração de propostas de
projetos, designadamente, proposta de um “Sistema
Integrado de Prescrição Eletrónica de Medicamentos
(PEM)” para os Serviços Partilhados do Ministério da saúde,
EPE (SPMS, EPE) e que deu origem ao atual sistema da
PEM do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e outra proposta
da uma “Plataforma Eletrónica das Comissões de Farmácia
e Terapêutica” para a Autoridade Nacional do Medicamento
e Produtos de Saúde (INFARMED).
2009-2011 - Business Consulting na empresa Logica TI
Portugal, SA. (atual CGI PT), com funções de
acompanhamento e ministração de formações em diversos
projetos, parametrização de soluções, desenvolvimento de
relatórios e extração de indicadores de gestão, coordenação
de reuniões e responsável pela criação de materiais de apoio,
nomeadamente, manuais estratégicos e operacionais.
Participou em diversos projetos, nomeadamente, “Formação
do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia
(SIGIC)” - na Administração Central do Sistema de Saúde,
I.P. (ACSS), “Implementação de um Sistema de Informação
de apoio à Gestão Clínica (MedicineOne)” - nos Serviços
Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML),
“Reengenharia de Processos de Contratação e Estratégia de
Compras” - na Empresa de Eletricidade da Madeira,
“Implementação da plataforma eletrónica de compras
“BizGov” (Saphety)” - na Câmara Municipal de Lisboa e
Infra-Tróia, e “Sistema de Gestão de Equipamentos de
Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações” - na Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

Formação em “Aris Plataform - Gestão e Modelação de
Processos” (40h) - Logica TI Portugal, SA. (Lisboa) - abril
2011;
Formação em “Oracle PBM - Business Process
Management” (21h) - ORACLE Portugal (Lisboa) - fevereiro 2011;
Formação em “Unified Modeling Language (UML) 2.0 - Fundamental” (14h) - ORACLE Portugal (Lisboa) - maio
2010;
Formação em “Master Consultancy Academy - Part II
(Outsourcing e Assessments)” (21h) - Logica TI Portugal,
SA. (Lisboa) - maio 2010;
Formação em “Master Consultancy Academy - Part I
(Consultoria de Negócio e Consultoria de Gestão)” (21h) - Logica TI Portugal, SA. (Lisboa) - abril 2010;
Formação em “Oracle BPA (Business Process
Analysis)” (24h) - Logica TI Portugal, SA. (Lisboa) - novembro 2009.

Formação complementar:
Formação em “Otimização de dados em Excel” (28h) - DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das
Tecnologias de Informação da Madeira - dezembro 2018;
Formação em “Formação Inicial de Formadores - blended Learning” (90h) - DTIM - Associação Regional
para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na
Madeira - julho-agosto 2015;
Formação em “Microsoft Excel 2013, Nível 3” (17h30) Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços
Partilhados - junho-julho 2015;
Formação em “Microsoft Word 2013, Nível 3” (17h30) Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços
Partilhados - junho 2015;
Formação em “Project Management Framework” e
“Project Management Simulation” - Project Management
Institute (PMI)” (31h) - Aventia, Consulting Technology
(Lisboa) - janeiro 2013;
Formação em “SAP for Healthcare Academy” (70h) - SAP España, S.A. - Madrid - maio-junho 2011;

Através do Aviso n.º 510/2019, publicado na II série do
JORAM, n.º 161, de 24 de setembro, foi aberto
procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico
superior, para desempenho de funções na área de
comunicação social ou marketing, previsto e não ocupado
no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) a afetar
ao mapa de pessoal da Direção Regional de Turismo.
Tendo os candidatos indicados no Anexo sido admitidos
ao referido procedimento concursal, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, convocam-se os mesmos para a realização da prova
escrita de conhecimentos, que terá lugar no dia 11 de março
do corrente ano, na sala 18 da Universidade da Madeira, sita
à Rua do Castanheiro, n.º 31, São Pedro, 9000-081 Funchal.
A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, será
individual, com consulta de legislação não anotada e terá a
duração de 1 hora e 30 minutos, com início às 10h00 horas e
conclusão às 11h30 horas.

Informação adicional:
2017-2019 - Membro da Equipa Regional de Apoio e
Acompanhamento da Reforma dos Cuidados de Saúde
Primários na Região Autónoma da Madeira (ERA-RAM),
divulgado pelo Despacho n.º 457/2017, da Secretaria
Regional da Saúde e criada com objetivo de prestar
assessoria técnica, supervisão, apoio especializado e
acompanhamento do desenvolvimento e implementação das
unidades funcionais do Agrupamento de Centros de Saúde
da Região Autónoma da Madeira (ACES), onde avultam as
Unidades de Saúde Familiar (ULS).
2013-2015 - Membro do grupo de trabalho da Prescrição
Eletrónica de Medicamentos (PEM), criado na sequência do
protocolo estabelecido entre a Secretaria Regional dos Assuntos
Sociais e a Secretaria de Estado da Saúde, o qual visava a
aplicação na Região Autónoma da Madeira do Sistema de
Prescrição Eletrónica de Medicamentos da ACSS, IP/SPMS,
E.P.E. - publicado no Despacho n.º 89/2013, da então
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, IP-RAM.
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E
CULTURA
Aviso n.º 99/2020
Convocatória para prova de conhecimentos
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Não será permitido o uso de quaisquer suportes de
informação, sejam tecnológicas ou em suporte de papel. O
uso dos mesmos determina a imediata anulação da prova.
A prova de conhecimentos, incidirá sobre as temáticas
constantes no aviso de abertura n.º 510/2019, publicado na
II série do JORAM, n.º 161, de 24 de setembro.
Os candidatos deverão estar presentes no local de
realização da prova, munidos do Cartão de Cidadão ou outro
documento de identificação válido, com fotografia, com o
mínimo de 30 minutos de antecedência a fim de serem
encaminhados para os respetivos lugares na sala. Após as
10h15 horas não será admitida a entrada nas salas de
nenhum candidato.
A falta de comparência na prestação da prova de
conhecimentos equivale à exclusão do procedimento
concursal.
Esta informação encontra-se afixada no placard da
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria
Regional de Turismo e Cultura, sita à Avenida Arriaga,
n.º 18, 1.º andar, 9004-519 Funchal, nos períodos
compreendidos entre as 9h30 e as 12h00 e as 14h30 e as
17h00 dos dias úteis, e disponível no site da SRTC em
(https://www.madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGo
verno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes#rhrecrutam
ento).
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 2 de março
2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond
Borges França
Anexo do Aviso n.º 99/2020, de 3 de março
Candidatos admitidos e convocados para a realização da
prova escrita de conhecimentos
-

Alison Michel Ramos da Silva;
Ana Sofia Veiga França da Silva de Moraes;
Andreia Teresa Correia dos Reis;
Ascensão Magda Gomes Santos;
Joana Filipa Sousa Alves;
Marlene de Sá Vieira;
Nádia Filipa Ornelas Spínola;
Petra Eliana Ferreira Camacho;
Sara Raquel Fernandes Caldeira;
Sérgio Fábio Fernandes de Gouveia;
Sofia Isabel de Ascenção Gouveia;
Sofia Raquel Costa Araújo Figueira.
Aviso n.º 100/2020

Convocatória para prova de conhecimentos
Através do Aviso n.º 239/2019 - Referência E, publicado
na II série do JORAM, n.º 108, de 27 de junho, foi aberto
procedimento concursal comum com vista ao preenchimento
de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
técnico, para desempenho de funções na área de informação
turística, previsto e não ocupado no sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de
Turismo e Cultura (SRTC) a afetar ao mapa de pessoal da
Direção Regional de Turismo.
Tendo os candidatos indicados no Anexo sido admitidos
ao referido procedimento concursal, nos termos do disposto

no n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, convocam-se os mesmos para a realização da prova
escrita de conhecimentos, que terá lugar no dia 11 de março
do corrente ano, na sala 16 da Universidade da Madeira, sita
à Rua do Castanheiro, n.º 31, São Pedro, 9000-081 Funchal.
A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, será
individual, com consulta de legislação não anotada e terá a
duração de 1 hora, com início às 10h30 horas e conclusão às
11h30 horas.
Não será permitido o uso de quaisquer suportes de
informação, sejam tecnológicas ou em suporte de papel. O
uso dos mesmos determina a imediata anulação da prova.
A prova de conhecimentos, incidirá sobre as temáticas
constantes no aviso de abertura n.º 239/2019, publicado na
II série do JORAM, n.º 108, de 27 de junho.
Os candidatos deverão estar presentes no local de
realização da prova, munidos do Cartão de Cidadão ou outro
documento de identificação válido, com fotografia, com o
mínimo de 30 minutos de antecedência a fim de serem
encaminhados para os respetivos lugares na sala. Após as
10h45 horas não será admitida a entrada nas salas de
nenhum candidato.
A falta de comparência na prestação da prova de
conhecimentos equivale à exclusão do procedimento
concursal.
Esta informação encontra-se afixada no placard da Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria Regional de
Turismo e Cultura, sita à Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º andar,
9004-519 Funchal, nos períodos compreendidos entre as 9h30 e
as 12h00 e as 14h30 e as 17h00 dos dias úteis, e disponível no
site da SRTC em
(https://www.madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGove
rno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes#rhrecrutamento).
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 2 de março
2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond
Borges França
Anexo do Aviso n.º 100/2020, de 3 de março
Referência E
Candidatos admitidos e convocados para a realização da
prova escrita de conhecimentos
- André José Gouveia Correia;
- Carla Adriana Carvalho Marques;
- Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira;
- Elsa Baptista Almada;
- Filipe Duarte da Silva Matos;
- Ivone Carla da Costa Cavaleiro;
- João Pedro Abreu Ribeiro;
- José Maria dos Santos Teixeira;
- Márcia Rubina Lourenço de Freitas;
- Mara Isabel da Silva Gonçalves;
- Marlene Ascensão de Macedo;
- Marta Sofia Nóbrega Nunes,
- Maurícia da Silva Gabriel;
- Natália Filipa Ascensão Fernandes;
- Onélia Hortênsia Francisco Sardinha;
- Orlanda de Jesus Silva;
- Renato Estêvão de Freitas;
- Rosa Maria Quintal de Jesus;
- Suse Mariana Abreu Freitas Gomes.
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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)

