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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 103/2020
Por meu despacho de 21 de fevereiro de 2020, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 413/2017, de 26 de outubro, do Secretário Regional de
Educação, publicado no JORAM n.º 186 - Suplemento,
II Série, de 27 de outubro, foi autorizada a consolidação da
mobilidade na categoria, para diferente área de atividade (apoio
geral) à Assistente Operacional Maria Teresa Pestana Sousa, do
mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do
Caniçal, com efeitos a 1 de março de 2020, nos termos e ao
abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 27 de fevereiro de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E
CULTURA
Aviso n.º 104/2020
Convocatória para prova de conhecimentos
Através do Aviso n.º 239/2019 - Referência D, 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 12 de março
do corrente ano, nas salas 16 e 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, 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
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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/OGover
no/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes#rhrecruta
mento).
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 3 de março
2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond
Borges França
Anexo do Aviso n.º 104/2020, de 4 de março
Referência D - Aviso n.º 239/2019, de 27 de junho
Candidatos admitidos e convocados para a realização da
prova escrita de conhecimentos
- Ana Isabel Pereira Gomes;
- André José Gouveia Correia;
- Carla Adriana Carvalho Marques;
- Carla Maria Rodrigues Perestrelo Ferreira;
- Carla Patrícia Azevedo da Silva;
- César Bruno Pestana Gonçalves;
- Elsa Batista Almada;
- Fábio Emanuel Fernandes Oliveira;
- Fátima Alexandra Alves Faria;
- Filipe Duarte da Silva Matos;
- Graça Maria Gouveia Câmara Constantino;
- Guarette Abreu Faria Rodrigues;
- Henrique Miguel Rodrigues Leal;
- João Ígor de Jesus Santos;
- João Pedro Abreu Ribeiro;
- João Vítor Silva Abreu;
- José Maria dos Santos Teixeira;
- Laura dos Santos Paulino;
- Lígia Dinis Faria Sousa;
- Luís Filipe Fernandes Pereira;
- Luís Francisco Vargem Pereira Mendes;
- Maite Alexandra Sierra da Costa;
- Manuel Hilário Andrade Santos;
- Mara Isabel da Silva Gonçalves;
- Márcia Rubina Lourenço de Freitas;
- Maria Helena Lopes e Souza Freitas;
- Maria José Silva Côrte;
- Marisa Marinela Fernandes Mendes;
- Marlene Ascensão de Macedo;
- Marta Sofia Nóbrega Nunes;
- Maurícia da Silva Gabriel;
- Mirla da Silva Fernandes;
- Mónica Caires Silva Reis;
- Natália Filipa Ascensão Fernandes;
- Onélia Hortência Francisco Sardinha;
- Orlanda de Jesus Silva;
- Pamela Filipa Freitas Gonçalves Guerreiro;
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- Patrícia Maria Sardinha Rocha;
- Paula José Nascimento Vasconcelos;
- Renato Estêvão de Freitas;
- Rosa Maria Quintal Jesus;
- Silvina Freitas Gouveia;
- Suse Mariana Abreu Freitas Gomes;
- Tanya José de Andrade Borges Mota;
- Teresa Maria Ribeiro Richart;
- Tiago Nuno Vieira Barreto;
- Vânia Andreia Cardoso Joaquim;
- Virgínia Matilde Silva Abreu Rodrigues;
- Vítor Hugo Sousa Nascimento;
- Vítor Manuel Gouveia Fernandes.
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 105/2020
1 - Faz-se público que, por despacho do Secretário
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de
08/01/2020, está aberto procedimento concursal,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso na II Série do
Jornal Oficial da RAM, com vista ao provimento
do cargo de Diretor do Departamento de Gestão e
Administração, cargo de direção intermédia de
1.º grau, em regime de comissão de serviço pelo
período de três anos, constante na Portaria
n.º 639/2018, de 21 de dezembro, que criou a
estrutura orgânica nuclear do Laboratório Regional
de Engenharia Civil da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas.
2 - Objetivo global da atividade - realizar as atividades
do Diretor do Departamento de Gestão e
Administração, estabelecidas no artigo 6.º da
Portaria n.º 639/2018, de 21 de dezembro.
3 - Requisitos legais de recrutamento - poderão
candidatar-se os trabalhadores em funções públicas
contratados ou designados por tempo indeterminado
com licenciatura, dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direção,
coordenação e controlo, que reúnam seis anos de
experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo exercício ou
provimento seja legalmente exigível uma
licenciatura, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto,
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Região
Autónoma da Madeira (RAM) pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, e
alterado e republicado pelos Decretos Legislativos
Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e
n.º 27/2016/M, de 06 de julho e Declaração de
Retificação n.º 15/2016, de 24 de agosto.
4 - Perfil exigido do (a) candidato (a) a selecionar - Licenciatura relacionada com a área da Ciência
Política e/ou de Administração e experiência em
gestão e administração pública, nomeadamente
gestão de recursos humanos, contabilidade e
contratação pública.

5 - Local de trabalho - será o Laboratório Regional de
Engenharia Civil, sito à Rua Agostinho Pereira de
Oliveira, São Martinho, Funchal.
6 - A remuneração - a remuneração mensal para o
cargo anunciado é a constante do Decreto-Lei
n.º 383-A/87, de 23 de dezembro, acrescido das
despesas de representação correspondentes ao cargo
e demais regalias aplicáveis aos trabalhadores da
Administração Pública.
7 - Métodos de seleção - Avaliação Curricular e
Entrevista Pública.
8 - Processo de candidatura:
8.1. As candidaturas deverão ser formalizadas
através de requerimento em folha de papel
normalizado de formato A4, dirigido ao
Secretário Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, datado e assinado.
8.2. Do requerimento deverão constar os seguintes
elementos:
a) Identificação completa do candidato
(Nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, estado civil, data de nascimento,
número do bilhete de identidade/cartão de
cidadão, número de identificação fiscal,
residência, código postal e número de
telefone, se o tiver);
b) Identificação do cargo com referência ao
número do Jornal Oficial onde se encontra
publicado o respetivo aviso de abertura;
c) Habilitações literárias;
d) Formação profissional (especializações,
estágios, seminários, ações de formação,
etc.);
e) Menção expressa da categoria, serviço a
que pertence, natureza do vínculo e
antiguidade na atual categoria na carreira
e na função pública.
9 - Os requerimentos de candidatura deverão ser
instruídos com os seguintes documentos:
a) Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das habilitações
literárias declaradas;
b) Fotocópia do documento autêntico ou
autenticado comprovativo das ações de
formação profissional declaradas;
c) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão de
cidadão;
d) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado,
donde constem nomeadamente as funções que
tem exercido e respetivos períodos de
exercício, bem como a formação profissional
que possui, com indicação das entidades
promotoras e datas de obtenção da formação;
e) Declaração passada pelos Serviços a que os
candidatos
se
encontram
vinculados,
autenticado com selo branco ou carimbo, da
qual constem a existência de vínculo à função
pública, a categoria que detêm e tempo de
serviço efetuado nessa categoria, na carreira e
na função pública, se for caso disso;
f) Declaração comprovativa da experiência
profissional e dos conhecimentos que
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g)

constituem o perfil exigido ao candidato a
selecionar conforme mencionado no ponto 4
do presente aviso;
Quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do
seu mérito.

9.1. Os candidatos pertencentes ao mapa de
pessoal do Laboratório Regional de Engenharia Civil, são dispensados da apresentação
dos elementos referidos nas alíneas a), b), c) e
e) do ponto 9 desde que constem documentos
comprovativos
no
respetivo
processo
individual, devendo referir expressamente tal
facto no seu requerimento de candidatura.
10 - Composição do júri:
Presidente:
Eng.º José Alberto de Faria e Pimenta de
França, Diretor Regional do Laboratório
Regional de Engenharia Civil;
Vogais Efetivos:
Dr. Hugo Sérgio Teles de Jesus, Diretor do
Gabinete de Pessoal e Administração do
Gabinete do Secretário Regional, equiparado a
Diretor de Serviços, (substitui o Presidente nas
faltas e impedimentos);

-

Eng.º António Luís Gouveia Olim, Diretor
Departamento de Hidráulica e Gestão
Riscos Naturais do Laboratório Regional
Engenharia Civil, equiparado a Diretor
Serviços.

do
de
de
de

Vogais Suplentes:
Eng.º José Fernando Vieira de Sousa, Diretor
do Departamento de Geotecnia do Laboratório
Regional de Engenharia Civil, equiparado a
Diretor de Serviços;
- Dr.ª Odília Vieira Sousa Gouveia, Diretora de
Serviços de Recursos Humanos da Direção
Regional de Estradas.
11 - Os requerimentos de formalização das candidaturas
devem ser entregues no Laboratório Regional de
Engenharia Civil, sito à Rua Agostinho Pereira de
Oliveira, São Martinho, 9000-264, Funchal, ou
enviados pelo correio sob registo, com aviso de
receção, dentro do prazo de abertura do
procedimento concursal, sob pena de não serem
admitidas.
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
21 de fevereiro de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Joao Martins da Silva
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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)

