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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Aviso n.º 273/2020

Despacho n.º 227/2020

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,
Mónica Caires Silva Reis 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 a avaliação
atribuída sido homologada por meu despacho, datado de
18-06-2020, nos termos da alínea d) do n.º 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.

Despacho n.º 18/2020
Considerando que, o n.º 4 do artigo 3.º, do Decreto
Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de 24 de janeiro, alterado
e republicado pelo Decreto Regulamentar Regional
n.º 1/2019/M, de 15 de fevereiro, determina que o Secretário
Regional poderá, nos termos da lei, delegar as suas competências, com faculdade de subdelegação, no pessoal do seu
Gabinete, ou nos responsáveis pelos diversos departamentos.
Considerando que, nas ausências e impedimentos do
Chefe do Gabinete, o mesmo é substituído por Adjunto ou
outro membro do Gabinete, designado para o efeito pelo
Secretário Regional, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º, do
mencionado diploma.
Considerando que a Chefe do Gabinete, Licenciada Raquel
João Martins da Silva, estará ausente durante o período de 24 a
26 de junho de 2020, torna-se necessário designar o respetivo
substituto.
Assim, nos termos do n.º 4 do artigo 3.º, e do n.º 5 do artigo
7.º, do citado Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2018/M, de
24 de janeiro, do Despacho n.º 369/2019, de 15 de outubro,
publicado no JORAM, n.º 190, Série II, de 11 de novembro de
2019, e do Despacho n.º 490/2019, de 5 de dezembro,
publicado no JORAM, n.º 211, Suplemento, II Série, de 10 de
dezembro de 2019, determino:

(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Educação, Ciências e Tecnologia,
19 de junho de 2020.
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia
Figueiredo
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E
PESCAS
Aviso n.º 274/2020
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que por
despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de
Mar e Pescas, de 9 de março de 2020, foi homologada a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
no procedimento concursal comum, publicado, por
extrato, através do Aviso n.º 330/2019, na II Série do
JORAM n.º 133, de 9 de agosto de 2019, para
preenchimento de um posto de trabalho do mapa de
pessoal da Secretaria Regional de Mar e Pescas, na
carreira de técnico superior com Licenciatura em
Biologia.
A lista unitária de ordenação final, homologada nos
termos do n.º 2 do artigo 28.º da suprarreferida Portaria, foi
notificada aos candidatos a 17 de março de 2020,
encontrando-se afixada no placard da Direção Regional de
Pescas, da Secretaria Regional de Mar e Pescas, sita à Praça
da Autonomia n.º 1, Edifício da Sociedade Metropolitana de
Câmara de Lobos, 9300-138 Câmara de Lobos e
disponibilizada na sua página eletrónica em:
(https://www.madeira.gov.pt/srmar/GovernoRegional/O
Governo/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes).
Secretaria Regional de Mar e Pescas, aos 18 de junho de
2020.
O CHEFE DO GABINETE, José Ângelo Pestana Mendonça

1 - Designar, para substituição da Chefe do Gabinete, o
Adjunto Licenciado João Pedro Pereira e Sousa, no
qual delego as competências atribuídas pelo meu
Despacho n.º 490/2019, de 5 de dezembro, publicado
no JORAM, n.º 211, Suplemento, II Série, de 10 de
dezembro.
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 19
de junho de 2020.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS
INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino

E

Aviso n.º 275/2020
Torna-se público que, por Despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, datado
de 26/05/2020, precedido de parecer prévio favorável do
Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras do assistente técnico
Énio Vieira Fernandes, na Carreira de Técnico Superior, no
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao
mapa de pessoal do Laboratório Regional de Engenharia Civil,
mantendo o posicionamento remuneratório auferido durante a
situação de mobilidade (2.ª posição remuneratória, nível 15, da
tabela remuneratória única e na sequência do qual foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 27 de maio de 2020.
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 19
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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