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Engenharia Civil, previsto no sistema centralizado de gestão de recursos humanos
da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar ao mapa de
pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mediante a
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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA

Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos
19 de maio de 2020.

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas

Aviso n.º 206/2020
Aviso 09-2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 11-05-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período
de três anos, da licenciada Filipa Maria Pestana Mendes
Gomes, no cargo de Diretora do Departamento de
Organização e Comunicação, cargo de direção intermédia de
1.º grau, do Instituto de Segurança Social da Madeira,
IP-RAM., com efeitos a partir de 08-08-2020, ao abrigo ao
artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de
22 de abril, alterado pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2016/M, de 06 de julho, e do artigo 23.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
conjugado com o disposto no artigo 11, da Portaria
n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.

Aviso n.º 207/2020
Aviso 10-2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 07-05-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período de
três anos, da licenciada Helena Paula Bettencourt Góis Neves
da Costa, no cargo de Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com
efeitos a partir de 08-08-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de
06 de julho, e do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto no
artigo 20, da Portaria n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.
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Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos
19 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
Aviso n.º 208/2020
Aviso 11-2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 07-05-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período de
três anos, da licenciada Luísa Patrícia Sousa Teixeira Correia,
no cargo de Coordenadora do Gabinete de Sistemas de
Informação, cargo de direção intermédia de 2.º grau, do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com
efeitos a partir de 08-08-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de
06 de julho, e do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto no
artigo 23, da Portaria n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos
19 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas.
Aviso n.º 209/2020
Aviso 12-2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 07-05-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período
de três anos, da licenciada Maria Carlos Vilarinho Leitão
Figueiredo, no cargo de Diretora do Estabelecimento Santa
Teresinha, cargo de direção intermédia de 2.º grau, do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com
efeitos a partir de 08-08-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M,
de 06 de julho, e do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o
disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 15.º, da Portaria
n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos
19 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas

de três anos, da licenciada Rubina Marta Teixeira Abreu
Macedo, no cargo de Diretora de Unidade de Prestações
Diferidas, cargo de direção intermédia de 2.º grau, do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM., com
efeitos a partir de 29-08-2020, ao abrigo ao artigo 6.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril,
alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M,
de 06 de julho, e do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 10.º, da Portaria
n.º 17/2017, de 23 de janeiro.
Isento de fiscalização prévia pela S.R.M.T.C.
Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM, aos
19 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Aviso n.º 211/2020
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, infomam-se os
interessados de que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados ao procedimento concursal comum,
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com
licenciatura em Engenharia Agrónoma, previsto no sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar
ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, mediante a constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto mediante aviso n.º 109/2019, publicado na II Série do
JORAM n.º 55, Suplemento de 29 de março, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 17/2019, publicado na II Série
do JORAM, n.º 58, 2.º Suplemento de 5 de abril, após
homologada por Sua Excelência o Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, encontra-se afixada
no placard da Direção de Serviços de Recursos Humanos e
Expediente, do Gabinete do Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita à Avenida
Arriaga, Edifício Golden Gate, n.º 21-A, 4.º andar, 9000-060
Funchal e disponibilizada na página eletrónica da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em
(https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGovern
o/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes).
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 25 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim

Aviso n.º 210/2020

Aviso n.º 212/2020

Aviso 13-2020
Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 07-05-2020, foi
autorizada a renovação da comissão de serviço pelo período

De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, infomam-se os
interessados de que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados ao procedimento concursal comum,
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para ocupação de um posto de trabalho na categoria de
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com
licenciatura em Engenharia Civil, previsto no sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar
ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, mediante a constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto mediante aviso n.º 108/2019, publicado na II Série do
JORAM n.º 55, Suplemento de 29 de março, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 16/2019, publicado na II Série
do JORAM, n.º 58, 2.º Suplemento de 5 de abril, após
homologada por Sua Excelência o Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, encontra-se afixada
no placard da Direção de Serviços de Recursos Humanos e
Expediente, do Gabinete do Secretário Regional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita à Avenida
Arriaga, Edifício Golden Gate, n.º 21-A, 4.º andar, 9000-060
Funchal e disponibilizada na página eletrónica da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em
(https://www.madeira.gov.pt/sra/GovernoRegional/OGovern
o/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes).
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 25 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA
MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 213/2020
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3/8, torna-se
público que na sequência do procedimento concursal comum
para ocupação de um posto de trabalho, na carreira e categoria
de Assistente Técnico, para constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 372/2019, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma
da Madeira, 2.ª série, n.º 140, de 22 de agosto, e após
negociação do posicionamento remuneratório, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com José Marco Dias Ornelas, com data de
início a 01/06/2020, com a remuneração correspondente à
1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela remuneratória
única da carreira e categoria de Assistente Técnico.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período
experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Técnico Superior e Coordenador do Gabinete
de Planeamento e Coordenação, José Jorge da Câmara Leme
Ramos Veloza;
1.º Vogal Efetivo: Coordenadora Especialista, Maria da
Encarnação Abreu Ferraz; que substituirá o Presidente em
caso de faltas ou impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Coordenadora Técnica, Teresa Vanda
Caldeira de Freitas;
1.º Vogal Suplente: Coordenador Técnico, João Alberto
de Sousa Pita;
2.º Vogal Suplente: Assistente Técnico, Sívia Maria
Nunes Moniz Ferreira.
O período experimental terá a duração de 120 dias e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
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CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)
sendo que:
CF - Classificação final;
ER - Elementos recolhidos pelo júri;
R - Relatório;
AF - Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se
numa escala de 0 a 20 valores.
Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM, IP-RAM) aos
25 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM, IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte
Aviso n.º 214/2020
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3/8, tornase público que na sequência do procedimento concursal
comum para ocupação de um posto de trabalho, na carreira e
categoria de Assistente Técnico, para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
aberto pelo Aviso n.º 372/2019, publicado no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série, n.º 140, de 22 de
agosto, e após negociação
do posicionamento
remuneratório, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com Alberto
Valentim Soares de Freitas, com data de início a
01/06/2020, com a remuneração correspondente à
1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela remuneratória
única da carreira e categoria de Assistente Técnico.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período
experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Engenheiro, Rogério Augusto Gonçalves;
1.º Vogal Efetivo: Assistente Técnico, José Pereira
Gomes Serrão; que substituirá o Presidente em caso de faltas
ou impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Assistente Técnico, Dina Maria
Rodrigues Pereira;
1.º Vogal Suplente: Assistente Técnico, Dília Dária Sá
de Sousa Gomes;
2.º Vogal Suplente: Assistente Técnico, Maria Lúcia
Teixeira Bargante Gonçalves.
O período experimental terá a duração de 120 dias e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)
sendo que:
CF - Classificação final;
ER - Elementos recolhidos pelo júri;
R - Relatório;
AF - Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se
numa escala de 0 a 20 valores.
Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM, IP-RAM) aos
25 de maio de 2020.
Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM, IP-RAM) aos
25 de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM,
IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte
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Aviso n.º 215/2020

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, adaptada à Região Autónoma da Madeira
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3/8,
torna-se público que na sequência do procedimento
concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
na carreira e categoria de Assistente Técnico, para
constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 372/2019, publicado
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira,
2.ª série, n.º 140, de 22 de agosto, e após negociação do
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com Ferdinanda Sousa Costa Cunha Camacho, com data
de início a 01/06/2020, com a remuneração
correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível 5 da
tabela remuneratória única da carreira e categoria de
Assistente Técnico.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º
do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do
período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Nádia Meroni, Chefe de Divisão de Criação
Artística;
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1.º Vogal Efetivo: Técnica Superior, Carmen Patrícia
Abreu Santana; que substituirá o Presidente em caso de
faltas ou impedimentos;
2.º Vogal Efetivo: Técnica de Informática, Micaela
Magna Mendes Loja Pestana loja;
1.º Vogal Suplente: Técnico Superior, João Valentino
Dias Pereira;
2.º Vogal Suplente: Técnica Superior, Andrea Luciana
Rodrigues de Jesus.
O período experimental terá a duração de 120 dias e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)
sendo que:
CF - Classificação final;
ER - Elementos recolhidos pelo júri;
R - Relatório;
AF - Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se
numa escala de 0 a 20 valores.
Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM,IP-RAM) aos 25
de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM,
IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte
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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)

