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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
Despacho n.º 197/2020
Considerando que, o Decreto Regulamentar Regional
n.º 10/2020/M, de 21 de janeiro, que aprovou a Orgânica da
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, integra o
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (IEM, IP-RAM),
serviço da administração indireta da Região Autónoma da
Madeira;
Considerando que, os Estatutos do IEM, IP-RAM,
aprovados pela Portaria n.º 583/2019, de 7 de outubro,
compreendem no seu artigo 14.º, a Divisão de Promoção de
Emprego e Empreendedorismo (DPEE);
Considerando que, em conformidade com o estabelecido no
n.º 4 do artigo 14.º dos referidos Estatutos, a DPPE é dirigida
por um Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º
grau;
Considerando a vacatura do cargo, ocorrida a 1 de maio de
2020;
Considerando que a licenciada em Gestão de Empresas,
Tânia Márcia Rodrigues Nunes Aguiar, possui os requisitos
exigidos ao exercício das funções inerentes ao cargo dirigente
acima referido;
Considerando ainda que, face às qualificações e experiência
profissional da referida licenciada, é de toda a conveniência que
a mesma exerça o cargo de Chefe de Divisão de Promoção de
Emprego e Empreendedorismo, em regime de substituição.
Assim, e ao abrigo das disposições previstas no artigo 3.º-A
e 5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de
abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs
27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, e do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de
dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de
setembro, determino:
1 - Nomear a licenciada, Tânia Márcia Rodrigues Nunes
Aguiar, em regime de substituição, no cargo de Chefe
de Divisão de Promoção de Emprego e
Empreendedorismo.
2 - O presente despacho produz efeitos a 01 de junho de
2020.
3 - A nota curricular da nomeada, que é parte integrante
do presente despacho, consta em anexo.
A presente despesa tem cabimento orçamental no
orçamento privativo do IEM, IP-RAM para 2020, Classificação
orgânica: Secretaria 48, Capítulo 1, Divisão 01, Subdivisão 01;
Classificação Económica: 01.01.03 - Pessoal dos quadros regime função pública; 01.01.11 - Representação; 01.01.14SF Subsídio de férias; 01.01.14SN - Subsídio de Natal e 01.03.05.
A0. A0 - CGA.
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, aos 25
dias de maio de 2020.
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E
CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar
Anexo do Despacho n.º 197/2020, de 29 de maio
Nota curricular
Identificação:
Nome: Tânia Márcia Rodrigues Nunes Aguiar

Data de nascimento: 15/10/1978
Naturalidade: São Pedro - Funchal
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Gestão de Empresas, concluída no
ano de 2008, pelo Instituto Superior de Administração
e Gestão do Porto - ISAG.
Bacharelato em Gestão de Empresas, concluído no
ano de 2005, pelo Instituto Superior de Administração
e Línguas da Madeira - ISAL.
Experiência/Carreira Profissional:
Técnica Superior na Divisão de Promoção de
Emprego e Empreendedorismo da Direção de
Programas de Emprego, do Instituto de Emprego da
Madeira, IP-RAM, de 2019 à presente data.
Técnica Superior na Divisão de Análise e Promoção
de Emprego da Direção de Planeamento e Promoção
de Emprego, Instituto de Emprego da Madeira, IPRAM, de 2016 a 2018.
Técnica Superior na Divisão de Acompanhamento e
Controlo da Direção de Planeamento e Promoção de
Emprego, Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, de 2014 a 2015.
Técnica Superior no Gabinete de Planeamento e
Estatística da Direção de Planeamento e Promoção de
Emprego, Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, de 2010 a 2013.
Assistente Técnica no Gabinete de Estudos e
Planeamento da Direção de Serviços de Emprego,
Instituto Regional de Emprego da Madeira, em 2009.
Principais funções desempenhadas ao longo da carreira
profissional:
Análise da viabilidade económica e financeira dos
projetos apresentados no âmbito da criação do próprio
emprego e criação de empresas;
Análise das candidaturas de criação de postos de
trabalho, elaboração de pareceres e coordenação dos
documentos contratuais das medidas ativas de
emprego;
Preparação, execução e monitorização das
candidaturas e respetivos pedidos de financiamento
ao Fundo Social Europeu, no âmbito das várias
tipologias das operações a cargo do Instituto de
Emprego da Madeira, IP-RAM no Programa
Operacional Madeira 14-20 e Programa Operacional
RUMOS 2007-2013;
Acompanhamento das auditorias efetuadas às
candidaturas ao Fundo Social Europeu;
Verificação da correta aplicação dos apoios no âmbito
do investimento e postos de trabalho concedidos aos
promotores de projetos de criação do próprio
emprego e criação de empresas;
Preparação e elaboração do Plano Regional de
Emprego 2012-2020;
Preparação e elaboração de Planos de Atividades e
Relatórios de Atividades do Instituto de Emprego da
Madeira, IP-RAM;
Tratamento e disponibilização de dados estatísticos
respeitantes aos indicadores do mercado de emprego
regional.
Formação Complementar:
Frequência de diversas ações de formação/seminários,
nas áreas dos Fundos Comunitários, do Planeamento
e Gestão:
FSE - Custos Simplificados e Indicadores;
Informação para a Monitorização: Registo,
Tratamento e Discussão de Resultados;
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A gestão de projetos cofinanciados pelo FSE:
prevenir inconformidades;
Regime da Contratação Pública aplicável aos projetos
cofinanciados pelo FSE;
Balanced Scorecard - Desenhar estratégias e mapas
estratégicos;
Construção do Plano e Relatório de Atividades em
articulação com o SIADAP;
Tratamento Estatístico de Dados e Introdução ao
SPSS;
Planos e Relatórios: Instrumentos de Gestão e
Controlo Estratégico;
Balanced Scorecard - Traduzir a estratégia em ação;
Desenvolvimento Pessoal e Social;
O atendimento de público: a qualidade e imagem da
organização.

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Aviso n.º 228/2020
De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 28.º e
alínea d) do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril infoma-se os interessados de que a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados ao proce-

dimento concursal comum, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria de Assistente Técnico, da carreira
de Assistente Técnico, 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 348/2019,
publicado na II Série do JORAM n.º 136, de 14 de
agosto, foi homologada em 27 de maio de 2020, por Sua
Excelência o Secretário Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, e 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/OGov
erno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes).
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, aos 27 de maio de 2020.
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim
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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: € 1,22 (IVA incluído)

