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Aviso n.º 346/2020
Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para
o preenchimento de 30 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional dos mapas de pessoal das Áreas Escolares e Delegações Escolares da
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 191, de 7 de dezembro de 2018.
Aviso n.º 347/2020
Afixação da lista unitária de ordenação final do 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, II Série, n.º 191, de 7 de dezembro de 2018.

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Aviso n.º 248/2020
Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com Diogo André Fernandes Rodrigues, Diogo Canha Ladeira, Eugénio de Jesus de
Abreu, Jorge Estevão de Freitas Spínola e Paulo Roberto Abreu Costa, autorizados
por despachos de 8 de julho de 2020 da Secretária Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, para ocupação de cinco postos de trabalho da
carreira e categoria de Técnico de Espaços Verdes, abrangidos pelo Sistema
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente,
Recursos Naturais e Alterações Climáticas (anteriormente designada Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos Naturais), ficando os trabalhadores afetos ao
Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.
Aviso n.º 349/2020
Afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento
concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego
público, para 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 da carreira e categoria de Técnico
Superior abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas,
previsto no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, aberto pelo Aviso
n.º 683/2019, de 11 de dezembro de 2019.
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 346/2020
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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 público
que após homologação, a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum para o preenchimento de 30
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional dos mapas de pessoal das Áreas Escolares e
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, encontra-se 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).
Direção Regional de Administração Escolar, 20 de julho
de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
Aviso n.º 347/2020
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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 público
que após homologação, a lista unitária de ordenação final do
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, encontra-se 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).
Direção Regional de Administração Escolar, 20 de julho
de 2020.
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE,
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Aviso n.º 248/2020
Torna-se público que, na sequência do procedimento
concursal comum e ao abrigo dos artigos 6.º, 7.º, 40.º e 45.º e
seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, dos
artigos 13.º, e 22.º do Decreto Regulamentar Regional
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n.º 5/2020/M, de 15 de janeiro, dos artigos 7.º e 8.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, alterado
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de
janeiro, e do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2018/M, de
20 de agosto, foram celebrados a 15 de julho de 2020, contratos
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
Diogo André Fernandes Rodrigues, Diogo Canha Ladeira,
Eugénio de Jesus de Abreu, Jorge Estevão de Freitas Spínola e
Paulo Roberto Abreu Costa, autorizados por despachos de 8 de
julho de 2020 da Secretária Regional de Ambiente, Recursos
Naturais e Alterações Climáticas, para ocupação de cinco
postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico de
Espaços Verdes, abrangidos pelo Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de
Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas
(anteriormente designada Secretaria Regional do Ambiente e
Recursos Naturais), ficando os trabalhadores afetos ao Instituto
das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, com a
remuneração mensal de € 645,07, correspondente à constante
na 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de técnico de
espaços verdes, a que corresponde o nível 4 da Tabela
Remuneratória Única (constante da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 10-B/2020,
de 20 de março), conforme previsto no Anexo I do Decreto
Legislativo Regional n.º 15/2018/M, 20 de agosto, sem prejuízo
do valor da retribuição mínima mensal garantida para vigorar
na Região Autónoma da Madeira atualmente no montante de
€ 650,88, por força do Decreto Legislativo Regional
n.º 2/2020/M, de 3 de março, com início no dia 15 de julho de
2020.
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, 20 de julho de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
Aviso n.º 349/2020
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, após homologação
de 16 de julho de 2020, de Sua Excelência a Secretária
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas, torna-se público que a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento concursal comum,
destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego
público, para 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 da carreira e categoria de
Técnico Superior abrangido pelo Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de
Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, previsto
no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, aberto
pelo Aviso n.º 683/2019, publicado no Jornal Oficial da Região
Autónoma da Madeira, n.º 212, II Série, de 11 de dezembro de
2019, se encontra afixada no placard existente nas instalações
da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, localizado à Rua Dr. Pestana Júnior,
n.º 6, 5.ºandar, Funchal, e disponibilizada na página eletrónica
desta
Secretaria,
em
(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGovern
o/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes)
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e
Alterações Climáticas, aos 17 de julho de 2020.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
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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
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Número 181952/02

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

