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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 279/2020
Nos termos do artigo 34.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o artigo 48.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum para o preenchimento de
30 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional (apoio geral e jardinagem) dos mapas de
pessoal das Áreas Escolares e das Delegações Escolares da
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 191,
II Série, de 7 de dezembro de 2018, a qual se encontra
disponível para consulta na receção da Direção Regional de
Administração Escolar, sita ao Edifício Oudinot, 4.º andar,
9061-901 Funchal, nos respetivos estabelecimentos de
ensino, bem como no site oficial desta Direção Regional
(www.madeira.gov.pt/draescolar).
Mais se informa que os candidatos poderão dizer por
escrito o que entenderem por conveniente, no prazo que
fixa em 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à
presente publicação nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 31.º da referida Portaria.
Direção Regional de Administração Escolar, aos 22 de
junho de 2020.

24 de junho de 2020

O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 280/2020
Nos termos do artigo 34.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o artigo 48.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum para o preenchimento de
100 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional dos mapas de pessoal das Escolas Básicas e
Secundárias da Rede Pública da Região Autónoma da
Madeira, conforme aviso publicado no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira n.º 191, II Série, de 7 de
dezembro de 2018, a qual se encontra disponível para
consulta na receção da Direção Regional de Administração
Escolar, sita ao Edifício Oudinot, 4.º andar, 9061-901
Funchal, nos respetivos estabelecimentos de ensino, bem
como no site oficial desta Direção Regional
(www.madeira.gov.pt/draescolar).
Mais se informa que os candidatos poderão dizer por
escrito o que entenderem por conveniente, no prazo que
fixa em 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à
presente publicação nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 31.º da referida Portaria.
Direção Regional de Administração Escolar, aos 22 de
junho de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
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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.
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