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SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL

Aviso n.º 344/2020
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e
nomeação do júri do período experimental, no âmbito de procedimento concursal para
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ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional, previsto e não ocupado
no Mapa de Pessoal do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira,
IP-RAM, com José Gualdino Neves Henriques.
Aviso n.º 345/2020
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e
nomeação do júri do período experimental, no âmbito de procedimento concursal para
ocupação de um posto de trabalho de Assistente Operacional, previsto e não ocupado
no Mapa de Pessoal do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira,
IP-RAM, com Bárbara Raquel Rodrigues Barradas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 343/2020

Aviso n.º 341/2020
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do
artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
notificam-se os candidatos ao procedimento concursal
comum para ocupação de um posto na carreira e categoria
de Técnico de Apoio Parlamentar, aberto pelo Aviso
n.º 511/2019, de 24 de setembro, publicitado na II Série do
JORAM n.º 161, de 24 de setembro, de que a lista de
ordenação final, devidamente homologada por despacho de
Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa de
07/07/2020, se encontra afixada na Assembleia e
disponibilizada no seu sítio da Internet em
https://www.alram.pt/media/12507/lista-unitariaordenacao-final.pdf.
Assembleia Legislativa da Região Autónoma da
Madeira, 8 de julho de 2020.
O SECRETÁRIO-GERAL, Ricardo Rodrigues
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Aviso n.º 342/2020
Por Despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Educação, Ciência e Tecnologia de 06 de julho de 2020,
foi determinado a consolidação definitiva da mobilidade na
carreira/categoria do Assistente Operacional, Francisco José
Martins da Mota, do sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional de Educação,
Ciência e Tecnologia, afeto ao Gabinete do Secretário, para
a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Dr. Alfredo Ferreira
Nóbrega
Júnior
mantendo-se
o
posicionamento
remuneratório detido na situação jurídico funcional de
origem, com à data do despacho.
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia,
em 20 de julho de 2020.
O ADJUNTO DE GABINETE, José Deodato Carvalho
Rodrigues

Por meu despacho de 10 de julho de 2020, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras à Ajudante de
Ação Sócio Educativa de Educação Pré - Escolar Maria
Goreti de Abreu Freitas, do mapa de pessoal da área escolar
de Câmara de Lobos, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo
C/PE de Câmara de Lobos, passando a integrar a
carreira/categoria de Assistente Técnico, no mapa de pessoal
da Direção Regional de Administração Escolar, com efeitos
a 1 de agosto de 2020, nos termos e ao abrigo do 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, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2017, ficando
posicionado entre a 1.ª e 2.ª posição remuneratória e entre o 5.º
e 7.º nível remuneratório da carreira de Assistente Técnico.
Por meu despacho de 10 de julho de 2020, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras à Ajudante de Ação
Sócio Educativa de Educação Pré - Escolar Ana Isabel de Faria
e Costa, do mapa de pessoal da área escolar de Câmara de
Lobos, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo C/PE do Covão e
Vargem, passando a integrar a carreira/categoria de Assistente
Técnico, no mapa de pessoal da Direção Regional de
Administração Escolar, com efeitos a 1 de agosto de 2020, nos
termos e ao abrigo do 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, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2017, ficando posicionado entre a 1.ª e 2.ª posição
remuneratória e entre o 5.º e 7.º nível remuneratório da carreira
de Assistente Técnico.
Por meu despacho de 10 de julho de 2020, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada a
consolidação da mobilidade intercarreiras à Ajudante de
Ação Sócio Educativa de Educação Pré - Escolar Lina Bela
Fernandes Vera Cruz Santos, do mapa de pessoal da área
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escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola Básica do 1.º Ciclo
C/PE da Lourencinha, passando a integrar a carreira/categoria
de Assistente Técnico, no mapa de pessoal da Direção Regional
de Administração Escolar, com efeitos a 1 de agosto de 2020,
nos termos e ao abrigo do 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, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2017, ficando posicionado entre a 1.ª e 2.ª posição
remuneratória e entre o 5.º e 7.º nível remuneratório da carreira
de Assistente Técnico.

O período experimental terá a duração de 90 dias e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.

A avaliação final de período experimental traduz-se
numa escala de 0 a 20 valores.

Funchal, 16 de julho de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA
MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 344/2020
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3/8, tornase público que na sequência do procedimento concursal comum
para ocupação de dois postos de trabalho, na carreira e
categoria de Assistente Operacional, para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto
pelo Aviso n.º 367/2019, publicado no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira, 2.ª série, n.º 139, de 20 de agosto, e
após aceitação do posicionamento remuneratório, foi celebrado
contrato de trabalho por tempo indeterminado com José
Gualdino Neves Henriques, com data de início a 1 de agosto de
2020. A remuneração é a correspondente à base remuneratória
da Administração Pública, em vigor na Região Autónoma da
Madeira no ano de 2020, com progressão futura de acordo com
as disposições legais aplicáveis.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período
experimental terá a seguinte composição:
Presidente:
Técnico Superior, José Jorge da Câmara Leme
Ramos Veloza;
1.º Vogal Efetivo:
Coordenadora Especialista, Maria da Encarnação
Abreu Ferraz; que substituirá o Presidente em caso
de faltas ou impedimentos;
2.º Vogal Efetivo:
Coordenadora Técnica, Teresa Vanda Caldeira de
Freitas;

CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)

sendo que:

CF - Classificação final;
ER - Elementos recolhidos pelo júri;
R - Relatório;
AF - Ações de formação frequentadas.

Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM,IP-RAM) aos 16
de julho de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM, IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte
Aviso n.º 345/2020
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3/8, tornase público que na sequência do procedimento concursal
comum para ocupação de dois postos de trabalho, na
carreira e categoria de Assistente Operacional, para
constituição de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 367/2019, publicado
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 2.ª série,
n.º 139, de 20 de agosto, e após aceitação do
posicionamento remuneratório, foi celebrado contrato de
trabalho por tempo indeterminado com Bárbara Raquel
Rodrigues Barradas, com data de início a 1 de agosto de
2020. A remuneração é a correspondente à base
remuneratória da Administração Pública, em vigor na
Região Autónoma da Madeira no ano de 2020, com
progressão futura de acordo com as disposições legais
aplicáveis.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período
experimental terá a seguinte composição:
Presidente:
Técnico Superior, José Jorge da Câmara Leme
Ramos Veloza;
1.º Vogal Efetivo:
Coordenadora Especialista, Maria da Encarnação
Abreu Ferraz; que substituirá o Presidente em caso
de faltas ou impedimentos;
2.º Vogal Efetivo:
Coordenadora Técnica, Teresa Vanda Caldeira de
Freitas;

1.º Vogal Suplente:
Coordenador Técnico, João Alberto de Sousa Pita;

1.º Vogal Suplente:
Coordenador Técnico, João Alberto de Sousa Pita;

2.º Vogal Suplente:
Assistente Técnico, Sívia Maria Nunes Moniz
Ferreira.

2.º Vogal Suplente:
Assistente Técnico, Sívia Maria Nunes Moniz
Ferreira.
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O período experimental terá a duração de 90 dias e será
avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

A avaliação final de período experimental traduz-se
numa escala de 0 a 20 valores.

CF = (0,60 x ER) + (0,30 x R) + (0,10 x AF)

Funchal e Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP-RAM, (IVBAM,IP-RAM) aos 16
de julho de 2020.

sendo que:

CF - Classificação final;
ER - Elementos recolhidos pelo júri;
R - Relatório;
AF - Ações de formação frequentadas.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM, IPRAM, PAULA Luísa Jardim Duarte
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CORRESPONDÊNCIA
Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
PUBLICAÇÕES
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:

EXEMPLAR

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.

ASSINATURAS
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

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.

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)

