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Aviso n.º 270/2020
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Ana
Maria de Nóbrega da Silva, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, do mapa
de pessoal da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu
Perestrelo.
Aviso n.º 271/2020
Autoriza a consolidação da mobilidade na categoria em diferente área de atividade, à
trabalhadora Nanci Carolina Lucas Branco, assistente técnico (área de apoio geral) do
mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo com
Pré Escolar e Creche da Ponta do Sol, para exercer funções na área de apoio
administrativo na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada.

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Despacho n.º 226/2020
Delega poderes no Diretor Regional do Laboratório Regional de Engenharia Civil
para a prática de todos os atos referentes à execução do contrato, incluindo os
poderes de modificação, resolução ou revogação e as competências relativas à
liberação ou execução de cauções/quantias retidas, no âmbito do CP1/2019-LREC
“SAARAM II - Equipamentos de Monitorização Meteorológica”.
Aviso n.º 272/2020
Afixaçação 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 um posto de trabalho previsto, e não ocupado, na categoria/carreira de técnico
superior, na área de engenharia do ambiente, no sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto
ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação.
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DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Despacho n.º 226/2020
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Despacho n.º 17/2020
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do
Código dos Contratos Públicos e dos artigo 44.º e ss do
Código do Procedimento Administrativo, delego no Diretor
Regional do Laboratório Regional de Engenharia Civil
os poderes para a prática de todos os atos referentes à
execução do contrato, incluindo os poderes de
modificação, resolução ou revogação e as competências
relativas à liberação ou execução de cauções/quantias
retidas, no âmbito do CP1/2019-LREC “SAARAM II - Equipamentos de Monitorização Meteorológica”.

Por despacho de 29 de abril 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 Maria de Nóbrega
da Silva, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, do
mapa de pessoal da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com
Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, com efeitos a 1 de maio de
2020, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória e nível
remuneratório 5 da carreira de Assistente Técnico.
Direção Regional de Administração Escolar, aos 12 de
junho de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 271/2020
Por despacho de 2020/06/15, do Diretor Regional de
Administração Escolar, ao abrigo do despacho da delegação
de competências previstas no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM
n.º 91, II Série, Suplemento, de 12 de maio de 2020, foi
autorizada a consolidação da mobilidade na categoria em
diferente área de atividade, à trabalhadora Nanci Carolina
Lucas Branco, assistente técnico (área de apoio geral) do
mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol, afeta à
Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré Escolar e Creche da
Ponta do Sol, para exercer funções na área de apoio
administrativo na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, mantendo a remuneração da
categoria de que é titular, na 2.ª posição e no nível 7 da
carreira/categoria de assistente técnico, com efeitos a partir
de 01 de julho de 2020.
Não carece de visto prévio da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.
Funchal, 16 de junho de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas

Funchal, 17 de junho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS , João Pedro Castro Fino
Aviso n.º 272/2020
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 um posto de trabalho previsto, e não
ocupado, na categoria/carreira de técnico superior, na
área de engenharia do ambiente, no sistema centralizado
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de
pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e
Conservação, 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
2020/06/18, 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/OGove
rno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes#rhrecrut
amento).
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
18 de junho 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.
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