REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Série
Número 14

2.º Suplemento
Sumário
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
Declaração de Retificação n.º 15/2021
Retifica o aviso de abertura do procedimento concursal comum para recrutamento de
1 técnico superior, na área de engenharia mecânica, publicado através do Aviso
n.º 721/2020, de 17 de dezembro.

2-S

Número 14

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
Declaração de Retificação n.º 15/2021
Considerando que, por lapso, não se fez constar do aviso de
abertura do procedimento concursal comum para recrutamento
de 1 técnico superior, na área de engenharia mecânica,
publicado através do Aviso N.º 721/2020, JORAM, II Série,
N.º 236, de 17 de dezembro, como requisito obrigatório, para
efeito de candidatura, a inscrição na respetiva Associação
Pública Profissional ou a entrega da respetiva cédula
profissional, nos termos do artigo º 7.º, n.º 5, do DL 119/92 de
30 de junho, alterado e republicado pela Lei 123/2015, de 2 de
setembro, procede-se à retificação dos pontos 7.2 e 10, al. c).
daquele aviso, como se segue:
Onde se lê:
“7.2. Requisitos especiais: O referido na alínea c) do
ponto 3 do presente aviso, ou seja, possuir
licenciatura em Engenharia Mecânica.”
Deve ler-se:
“7.2. Requisitos especiais: O referido na alínea c) do ponto
3 do presente aviso, ou seja, possuir licenciatura em
Engenharia Mecânica e estar inscrito na Associação
Pública Profissional respetiva.”
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Onde se lê:
“10.
c) Documentos comprovativos de que reúne os
requisitos gerais de admissão constantes das alíneas
a), b), c), d) e e) do ponto 7.1. do presente aviso; “
Deve ler-se:
“10.
c) Documentos comprovativos de que reúne os
requisitos gerais de admissão constantes das alíneas
a), b), c), d), e e) do ponto 7.1 e o requisito especial
previsto no ponto 7.2., ambos do presente aviso.
Este último através do comprovativo de inscrição na
Associação Pública Profissional respetiva ou cópia
da respetiva cédula profissional.”
Abre-se um novo prazo de 10 dias úteis, contados a
partir da publicação da presente retificação no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira, para apresentação de
candidaturas ao presente procedimento concursal comum
acima identificado.
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 18 de janeiro de
2021.
O CHEFE DO GABINETE, José Ângelo Pestana Mendonça
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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 Publica e da Modernização Administrativa.
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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