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Aviso n.º 223/2020
Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para
a ocupação mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 2 postos de
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).

Aviso n.º 217/2020

Secretaria Regional de Educação, Ciências e Tecnologia,
25 de maio de 2020.

Por Despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Educação, Ciência e Tecnologia de 16 de abril de 2020,
foi determinado a afetação ao Gabinete do Secretário do
Técnico Superior, José Henrique Amoedo de Oliveira, do
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
mantendo-se o posicionamento remuneratório detido na
situação jurídico funcional de origem, com efeitos
01/05/2020.
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
em 25 de maio de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
Aviso n.º 218/2020
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, torna-se público que a trabalhadora, Bárbara Sofia
Encarnação Vieira
concluiu com sucesso o período
experimental, na sequência da celebração do contrato de
trabalho por tempo indeterminado, com esta Secretaria
Regional, para o desempenho de funções na carreira e
categoria de Assistente Técnico, tendo as avaliação atribuída
sido homologada por meu despacho, datado de 27-05-2020,
nos termos da alínea d) do nº 1 do Despacho de Delegação
de Competências n.º 288/2019, de 16 de outubro de 2019.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
48.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo
de duração do período experimental é contado para todos os
efeitos legais.

A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 219/2020
Por despacho de 19 de maio de 2020, do Excelentíssimo
Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e
Tecnologia, conforme o disposto no artigo 14.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 12/2018/M, de 6 de agosto,
que procede à primeira alteração ao Decreto Legislativo
Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro, que aprova o
Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018,
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A, aditado à Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, através do artigo 270.º da Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente
Operacional Ana Patrícia Dantas de Gouveia e Silva, para a
carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa de pessoal
da Escola Secundária Jaime Moniz, com efeitos a 1 de junho
de 2020, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 5 da carreira de Assistente Técnico.
Direção Regional de Administração Escolar, aos 22 de
maio de 2020.
O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 220/2020
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Educação, foi renovada a seguinte comissão de serviço,
para o exercício do cargo de Delegada Escolar, nos termos
abaixo referenciado:

Data de Despacho
Ex.mo Secretário
Regional de Educação

Nome do Docente

Quadro a que pertence

Cargo

Data de efeitos da
renovação

21/10/2019

Eva Natália de Jesus
Buraco Gouveia

EB1/PE/Creche da
Ribeira Brava

Delegada Escolar da
Calheta

03/11/2019

Direção Regional de Administração Escolar, aos 26 de maio de 2020.
O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas
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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IPRAM
Aviso n.º 221/2020
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as sucessivas
alterações, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto,
torna-se público que, por meu despacho de 5 de maio de
2020, foram homologadas as avaliações finais do período
experimental dos trabalhadores Maria Romana da Corte de
Nóbrega Rocha, João Emanuel Nunes de Freitas e Octávio
José Pereira de Sousa que celebraram contratos em funções
públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de
Técnico Superior na área de Economia ou Gestão, na
modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado, na sequência do procedimento
concursal publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma
da Madeira, II Série, aviso n.º 118/2019, publicado no
Jornal Oficial, II Série, n.º 58, de 5 de abril e alterado pela
Declaração de retificação n.º 24/2019 publicada no Jornal
Oficial, II Série, n.º 66, de 17 de abril, tendo-lhes sido
atribuída a avaliação superior a 14 valores, concluindo
assim, com sucesso o período experimental.
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 26 dias
de maio de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea
de Castro Jesus
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 222/2020
AV04
1. - Faz-se público que, por despacho do Secretário
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de
13/03/2020, 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 Chefe de Divisão de Apoio Jurídico do
Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos, cargo de
direção intermédia de 2.º grau, em regime de
comissão de serviço pelo período de três anos,
constante no Despacho n.º 141/2018, de 18 de abril,
alterado e republicado pelo Despacho n.º 169/2019,
de 23 de julho, que criou a estrutura orgânica
flexível do Gabinete do Secretário Regional,
produzido na sequência da Portaria n.º 352/2019, de
14 de junho, mantida em vigor pelo Decreto
Regulamentar Regional n.º 9/2020/M, de 20 de
janeiro que aprovou a orgânica desta Secretaria
Regional.
2. - Objetivo global da atividade - realizar as atividades
do Chefe de Divisão de Apoio Jurídico,
estabelecidas no artigo 3.º- A do Despacho
n.º 141/2018, de 18 de abril, alterado e republicado
pelo Despacho n.º 169/2019, de 23 de julho.

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 quatro 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 em Direito e experiência na elaboração
de propostas de diplomas, na prestação de apoio aos
mandatários da Região, e emissão de pareceres e
estudos jurídicos relacionados com os setores dos
edifícios, infraestruturas e equipamentos públicos,
obras públicas e hidráulica fluvial.
5. - Local de trabalho – Gabinete do Secretário Regional Gabinete de Estudos e Pareceres Jurídicos, à Rua Dr.
Pestana Júnior, n.º 6, 9064-506, 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.);
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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 constituem
o perfil exigido ao candidato a selecionar
conforme mencionado no ponto 4 do presente
aviso.
g) Quaisquer outros elementos que os candidatos
considerem relevantes para a apreciação do
seu mérito.
9.1. Os candidatos pertencentes ao mapa de pessoal do
Gabinete do Secretário Regional e das Direções
Regionais do Equipamento Social e Conservação, e
de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras
Públicas, 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:
Alexandra Maria Gomes da Costa Gouveia,
Diretora do Gabinete de Estudos e Pareceres
Jurídicos, equiparada a Diretora de Serviços,
do Gabinete do Secretário Regional;
Vogais Efetivos:
João Ricardo Luís dos Reis, Diretor Regional
da Direção Regional de Planeamento,
Recursos e Gestão de Obras Públicas

-

(substitui a Presidente nas faltas e
impedimentos);
Hugo Sérgio Teles de Jesus, Diretor do
Gabinete de Pessoal e Administração,
equiparado a Diretor de Serviços, do Gabinete
do Secretário Regional.

Vogais Suplentes:
Natércia Cristina Serrão de Freitas, Diretora
de Serviços da Direção de Serviços Jurídicos,
da Direção Regional de Estradas;
- Odília Vieira Sousa Gouveia, Diretora de
Serviços da Direção de Serviços de Recursos
Humanos, da Direção Regional de Estradas
11. - Os requerimentos de formalização das candidaturas
devem ser entregues na Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, sito à Rua Dr.
Pestana Júnior, nº 6 - 9064 - 506, 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,
25 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 223/2020
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, informa-se que a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum para a
ocupação mediante a constituição de vínculo de emprego
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, de dois postos de
trabalho previstos, e não ocupados, na categoria/carreira de
técnico superior, na área de direito, no sistema centralizado
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal do
Gabinete do Secretário Regional, conforme aviso publicado
no Jornal Oficial n.º 168, II Série, 2.º Suplemento, de 04 de
outubro de 2019, depois de homologada pela Chefe do
Gabinete de Sua Excelência o Secretário Regional em
2020/05/21, encontra-se afixada no 1.º andar - Gabinete de
Pessoal e Administração no Edifício do Governo, localizado
ao Campo da Barca, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6,
9064 - 506 Funchal e disponibilizada no sítio oficial da
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas em
(https://www.madeira.gov.pt/srei/GovernoRegional/OGover
no/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes#rhrecruta
mento).
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
22 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João 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)

