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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Declaração de retificação n.º 20/2020
Despacho n.º 152/2020
Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM,
II Série, n.º 37, 2.º Suplemento, de 21 de fevereiro de 2020,
o Aviso n.º 89/2020, respeitante ao procedimento concursal
para o preenchimento de um lugar de cargo de direção
intermédia de 1.º grau, de Diretor de Serviços de Inspeção,
da Autoridade Regional das Atividades Económicas, da
Secretaria Regional de Economia, pelo presente se retifica:
Na alínea b) do ponto 1., onde se lê:
“a) Área de recrutamento e requisitos legais de
provimento: Licenciatura em Ciências da Cultura e
os constantes do n.º 1 do art.º 3.º-A do Decreto
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
aditado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 14
de julho, a saber:
i) Ser trabalhador em funções públicas por
tempo indeterminado;
ii) Possuir 6 anos de experiência profissional em
funções, cargos, carreiras ou categorias para
cujo exercício ou provimento seja exigível
licenciatura em Ciências da Cultura.”
Deve ler-se:
“a) Área de recrutamento e requisitos legais de
provimento: Licenciatura na área das Ciências Sociais,
Ciências da Cultura, Sociologia e os constantes do n.º
1 do art.º 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º
5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º
27/2016/M, de 14 de julho, a saber:
i) Ser trabalhador em funções públicas por
tempo indeterminado;
ii) Possuir 6 anos de experiência profissional em
funções, cargos, carreiras ou categorias para
cujo exercício ou provimento seja exigível
licenciatura na área das Ciências Sociais,
Ciências da Cultura, Sociologia.”
O prazo para apresentação de candidaturas inicia nova
contagem, dispondo os interessados de 10 dias úteis a contar do
dia seguinte ao da publicação da presente declaração de
retificação para apresentar candidatura, conforme disposto no
aviso de abertura, sendo consideradas válidas as candidaturas já
apresentadas no âmbito deste procedimento concursal.
Secretaria Regional de Economia, 17 de abril de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos

Considerando que o Programa Estágios de Verão,
aprovado pela Portaria n.º 170/2018, de 18 de maio, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 76/2019, de 27 de
fevereiro e o Programa Jovem em Formação, aprovado pela
Portaria n.º 159/2016, de 22 de abril, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 201/2018, de 26 de junho,
preveem que os prazos para a apresentação de candidaturas
por parte dos jovens decorrem respetivamente no mês de
março e no mês de abril;
Considerando que a epidemia COVID-19 tem dificultado
a entrega das candidaturas e dos documentos necessários,
pelo que é premente a prorrogação do prazo para a entrega
das candidaturas aos Programas Estágios de Verão e do
Jovem em Formação.
Nestes termos, determino prorrogar o prazo para a
apresentação de candidaturas por parte dos jovens ao
Programa Estágios de Verão e ao Programa Jovem em
Formação, até 15 de maio de 2020.
Funchal, 31 de março de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
Aviso n.º 157/2020
Por Despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Educação, Ciência e Tecnologia de 30 de dezembro de
2019, foi determinado a consolidação definitiva da
mobilidade na carreira/categoria do Técnico Superior André
Filipe Faria Fernandes da Cunha, do Instituto Português do
Desporto e Juventude, I.P., no sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, ficando afeto ao Gabinete
do Secretário, mantendo-se o posicionamento remuneratório
detido na situação jurídico funcional de origem, com efeitos
01/01/2020.
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
em 14 de abril de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
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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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