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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Aviso n.º 641/2022 

Autorizada a consolidação da mobilidade na categoria à Assistente Técnica Fátima Maria 

de Freitas Nóbrega, passando a integrar o mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária 

Professor Dr. Francisco Freitas Branco, com efeitos a 1 de agosto de 2022. 

 
Despacho n.º 278/2022 

Designa, para substituir o Diretor Regional da Administração da Justiça, nos dias 28 

de julho a 09 de agosto (inclusive) do corrente ano, o Senhor Dr. Juvenal de Sousa 

Araújo, Diretor de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e nos dias 10 a 31 de 

Agosto (inclusive) a Senhora Dr.ª Griselda Maria Rodriguez Sousa Ferreira Pinto, 

Diretora de Serviços Financeiros de Organização e Logística, da mesma Direção 

Regional. 

 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
Edital n.º 18/2022 

Encerramento e interdição de  toda a navegação e fundeadouro, na área molhada 

num raio de 50 metros do perímetro do cais, devido à execução, por mais 16 dias, 

dos trabalhos da “Empreitada de Reabilitação do Cais da Madalena do Mar" a 

decorrer entre 25 de julho e 9 de agosto. 

 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
Aviso n.º 642/2022 

Cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermino, 

durante o período experimental, do Técnico Superior André Agrela Ferreira, 

integrado no Sistema Centralizado de Recursos Humanos da Secretaria Regional das 

Finanças, afeto à Direção Regional do Património, por denúncia do respetivo 

contrato, com efeitos a 21 de julho de 2022. 

 

Aviso n.º 643/2022 

Consolidação definitiva da mobilidade na categoria dos trabalhadores do sistema 

centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Economia 

para o sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional 

das Finanças, afetos à Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, de Jóni Martins Silva, com a categoria de técnico 

superior e Maria do Carmo Telo Gonçalves Gouveia, com a categoria de assistente 

operacional, com efeitos a 1 de agosto de 2022. 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 641/2022 
 

Sumário: 
Autorizada a consolidação da mobilidade na categoria à Assistente Técnica Fátima Maria de Freitas Nóbrega, passando a integrar o mapa 

de pessoal da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, com efeitos a 1 de agosto de 2022. 

 
Texto: 
Por meu despacho de 19 de julho de 2022, 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 na categoria à Assistente Técnica 
Fátima Maria de Freitas Nóbrega, passando a integrar o mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária Professor Dr. 
Francisco Freitas Branco, com efeitos a 1 de agosto de 2022, nos termos e ao abrigo do artigo 99.º da Lei n.º  35/2014, 
de 20 de junho, adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legisl ativo Regional 
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 7 da carreira 
de Assistente Técnico. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 26 de julho de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
 

Despacho n.º 278/2022 
 

Sumário: 
Designa, para substituir o Diretor Regional da Administração da Justiça, nos dias 28 de julho a 09 de agosto (inclusive) do 

corrente ano, o Senhor Dr. Juvenal de Sousa Araújo, Diretor de Serviços de Gestão de Recursos Humanos e nos dias 10 a 31 de 

Agosto (inclusive) a Senhora Dr.ª Griselda Maria Rodriguez Sousa Ferreira Pinto, Diretora de Serviços Financeiros  de 

Organização e Logística, da mesma Direção Regional. 

 

 SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Despacho n.º 279/2022 

Nomeia a licenciada em Serviço Social, Elaine Souza da Silva Martins, Técnica 
Superior do mapa de pessoal do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, 
em regime de comissão de serviço por 3 anos, para o cargo de Coordenadora do 
Gabinete Jurídico, do ISSM, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 
 

Despacho n.º 280/2022 
Exonera, seu pedido, o licenciado João Roquelino Tranquada Gomes de Ornelas, do 
exercício funções de Técnico Especialista do Gabinete, com efeitos a 31 de julho de 
2022. 
 

Aviso n.º 644/2022 

Cessação da nomeação, durante o período experimental, do Inspetor Pedro Sérgio 
Sousa Silva, em regime de estágio pelo período de 1 ano, na carreira de Inspetor 
Superior, afeto à Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, por denúncia da 
respetiva nomeação, com efeitos a 25 de julho de 2022. 
 

Aviso n.º 645/2022 

Abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso na II série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, de 
procedimento concursal destinado ao preenchimento de um cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Aviso n.º 646/2022 
Celebração dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Andreia Rubina Caetano Figueira e Ana Paula Ferreira da Silva, passando a 
ocupar dois postos de trabalho na categoria de Assistente Técnico, da carreira de 
Assistente Técnico. 
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Texto: 
Despacho n.º 30/DR/2022 
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2016/M, de 22 de julho, designo 

para me substituir, nos dias 28 de julho a 09 de agosto (inclusive) do corrente ano, o Senhor Dr. Juvenal de Sousa Araújo, 
Diretor de Serviços de Gestão de Recursos Humanos desta Direção Regional e nos dias 10 a 31 de agosto (inclusive) a Senho-
ra Dr.ª Griselda Maria Rodriguez Sousa Ferreira Pinto, Diretora de Serviços Financeiros de Organização e Logística desta 
Direção Regional 

 
Funchal, 26 de julho de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, Jorge Eduardo Ferreira de Moura Caldeira de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A. 
 

Edital n.º 18/2022 
 

Sumário: 
Encerramento e interdição de  toda a navegação e fundeadouro, na área molhada num raio de 50 metros do perímetro do cais, devido à 
execução, por mais 16 dias, dos trabalhos da “Empreitada de Reabilitação do Cais da Madalena do Mar" a decorrer entre 25 de julho e 9 
de agosto. 

 
Texto: 
Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da APRAM - 

- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A., ao abrigo das alíneas a) e c) do artigo 2.º do Decreto-Lei 
n.º 46/2002, de 2 de março, conjugado com a alínea x) do artigo 10.º do anexo I do Decreto Legislativo Regional n.º 19/99/M, 
de 1 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/M, de 23 de agosto, torna público que a execução dos 
trabalhos da “EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO CAIS DA MADALENA DO MAR”, decorrerão por mais 16 dias (25/07 a 
09/08). 

Durante o referido período, o cais estará encerrado, ficando também interdita toda a navegação e fundeadouro na área mo-
lhada num raio de 50 metros do perímetro do cais. 

 
Funchal, 25 de julho de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 642/2022 
 

Sumário: 
Cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermino, durante o período experimental, do Técnico Superior 
André Agrela Ferreira, integrado no Sistema Centralizado de Recursos Humanos da Secretaria Regional das Finanças, afeto à Direção 
Regional do Património, por denúncia do respetivo contrato, com efeitos a 21 de julho de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 

torna-se público a cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermino, durante o período experimen-
tal, do Técnico Superior André Agrela Ferreira, integrado no Sistema Centralizado de Recursos Humanos da Secretaria Regi-
onal das Finanças, afeto à Direção Regional do Património, por denúncia do respetivo contrato, com efeitos a 21 de julho de 
2022. 

 
Secretaria Regional das Finanças, 27 de julho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 

Aviso n.º 643/2022 
 

Sumário: 
Consolidação definitiva da mobilidade na categoria dos trabalhadores do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional de Economia para o sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional das Finanças, afetos 
à Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, de Jóni Martins Silva, com a categoria de técnico 
superior e Maria do Carmo Telo Gonçalves Gouveia, com a categoria de assistente operacional, com efeitos a 1 de agosto de 2022. 
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Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por Despacho de Sua Excelência o Secretário Regional das 
Finanças, datado de 26 de julho de 2022, foi determinado a consolidação definitiva da mobilidade na categoria dos trabalhado-
res do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Economia para o sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional das Finanças, afetos à Direção Regional da Administração Pública e da 
Modernização Administrativa:  

a) Jóni Martins Silva, com a categoria de técnico superior; 
b) Maria do Carmo Telo Gonçalves Gouveia, com a categoria de assistente operacional; 
c) Os trabalhadores mantém o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico funcional de origem 
d) A presente consolidação produz efeitos a 1 de agosto de 2022. 
 
A Secretaria Regional das Finanças, aos 26 dias do mês de julho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

Despacho n.º 279/2022 
 

Sumário: 
Nomeia a licenciada em Serviço Social, Elaine Souza da Silva Martins, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto de Segurança 
Social da Madeira, IP-RAM, em regime de comissão de serviço por 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Gabinete Jurídico, do 
ISSM, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 

 
Texto: 
Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 29/2016/M, de 15 de julho de 2016, procedeu à segunda alteração à 

orgânica do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, adiante designado ISSM, IP-RAM, aprovada em anexo ao 
Decreto Legislativo Regional n.º 34/2012/M, de 16 de novembro; 

Considerando que na sequência da aprovação dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, pela Portaria  
n.º 17/2017, de 23 de janeiro, foi criado o Gabinete Jurídico, cujo Coordenador é equiparado a cargo de direção intermédia 

de 2.º grau, conforme previsto no n.º 3, do artigo 6.º e no artigo 22.º da mencionada Portaria; 
Considerando que foi aberto o procedimento concursal destinado ao preenchimento do cargo Coordenador do Gabinete Ju-

rídico, e que na sequência do mesmo, o Júri do referido procedimento concursal, deliberou propor a nomeação da candidata, 
Elaine Souza da Silva Martins, para o cargo de Coordenadora do Gabinete Jurídico, por ter comprovado reunir os requisitos e 
o perfil exigidos para o exercício das funções do lugar a prover, ao abrigo do n.º 7, do artigo 4.º-A, do Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho e 
27/2016/M, de 6 de julho.    

Assim, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 6.º e do artigo 22.º dos Estatutos do ISSM, IP-RAM, conjugados com os 
artigos 3.º-A, 4.º-A e 5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos 
Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, determina-se o seguinte: 

 
1.  Nomear a licenciada em Direito, Elaine Souza da Silva Martins, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto de 

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, em regime de comissão de serviço por 3 anos, para o cargo de Coordenadora 
do Gabinete Jurídico, do ISSM, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau. 

 
2.  A presente nomeação produz efeitos a 22 de julho de 2022. 
 
3.  A nota curricular da nomeada, que é parte integrante do presente despacho, consta em anexo. 
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, aos 22 de julho de 2022. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 
Dados pessoais: 
Nome: Elaine Souza da Silva Martins 
Data de Nascimento:  23 de outubro de 1979 
 
Habilitações académicas: 
- Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 
- Área de Especialização: Ciências Jurídico-Económicas 
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Experiência profissional: 
- De 03/03/2021 até ao presente – Coordenadora do Gabinete Jurídico, em regime de substituição; 
- De 03-12-2018 a 02-03-2021 Técnica Superior no Departamento de Inspeção do Instituto de Segurança Social da 

Madeira, IP-RAM; 
- De setembro de 2014 até novembro de 2018, Técnica Superior no Departamento de Recursos Humanos do Serviço de 

Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E; 
- De outubro de 2011 até setembro de 2014, Técnica Superior no Núcleo Jurídico e de Contencioso do Serviço de 

Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.; 
- De outubro a novembro de 2007, Estágio de Curta Duração (promovido pela Universidade de Coimbra) no Cartório 

Notarial Ernesto C. Santos; 
 
Formação Profissional: 
- Formação Inicial de Formadores Blended- Learning, promovido pela Associação Regional para o Desenvolvimento 

das Tecnologias de Informação na Madeira, com duração de 90 horas, de outubro a dezembro de 2020; 
- Curso de Atualização em Direito do Trabalho promovido pela Universidade Lusófona do Porto e Conselho Distrital 

da Madeira, Ordem dos Advogados, com duração 40 horas, de março a maio de 2009; 
- O Novo Regime da Contratação Pública (CCP), promovido pela Direção Regional da Administração Pública e Local, 

com duração 30 horas, de junho a julho de 2009; 
- Recrutamento de Pessoas na Administração Pública, promovido pela Direção Regional da Administração Pública e 

da Modernização Administrativa, com duração de 28 horas, novembro de 2017; 
- Elaboração de Leis e Regulamentos (Legística), promovido pela Direção Regional da Administração Pública e Local, 

com duração de 28 horas, julho de 2014; 
- MS Word e Relatórios de Inspeção, promovido pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM com duração 

de 28 horas, novembro de 2019; 
- Código dos Contratos Públicos, promovido pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., com 

duração 21 horas, outubro de 2012;  
- O Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas promovido pelo Instituto de Administração da Saúde e 

Assuntos Sociais IP-RAM, com duração 21 horas, junho de 2011; 
- O Regime de Vinculação, Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, promovido 

pela Direção Regional da Administração Pública e Local, com duração 21 horas, novembro de 2009; 
- GIL – Gestão de Ilícitos Criminais, promovido pelo Instituto de Informática, IP, com duração de 18 horas, fevereiro 

de 2019; 
- SICC – Declarações de Remunerações na SSD, promovido pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, 

com duração de 14 horas, abril de 2019; 
- Gestão Documental na Aplicação Smartdocs – 3.ª Edição, promovido pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, 

IP-RAM, com duração de 14 horas, abril de 2019; 
- Código do Procedimento Administrativo, promovido pela Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, com duração de 12 horas, outubro de 2015; 
- Regulamento de Aquisições do SESARAM, E.P.E., promovido pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da 

Madeira, E.P.E, com duração de 12 horas, junho de 2010; 
- O Novo Código dos Contratos Públicos: Aspetos Essenciais, promovido pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra e Conselho Distrital da Madeira, Ordem dos Advogados, com duração 12 horas, maio de 2008; 
- Check-up Fiscal, promovido pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, com duração de 8 horas, 

setembro de 2020; 
- Workshop Alterações ao Regime Contributivo dos Trabalhadores Independentes – 1:ª Edição, promovido pelo 

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, com duração de 7 horas, fevereiro de 2019; 
- SICC – Consultas SICC Prestações, promovido pelo Instituto de Informática, IP, Formação à distância (E-Learning), 

com duração de 6 horas, de abril a maio de 2019; 
- Diretivas Antecipadas de Vontade e Testamento Vital, promovido pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da 

Madeira, E.P.E, com duração de 5 horas, março de 2013; 
- REVER – Simplificar a Linguagem, promovido pelo Instituto de Informática, IP - Formação à distância (E-

Learning), com duração de 3 horas, fevereiro de 2021; 
- GREND – Gestão de Rendimentos Declarados pelo Cidadão, promovido pelo Instituto de Informática, IP - Formação 

à distância (E-Learning), com duração de 2 horas, julho de 2019 
 
 

Despacho n.º 280/2022 
 

Sumário: 
Exonera, seu pedido, o licenciado João Roquelino Tranquada Gomes de Ornelas, do exercício funções de Técnico Especialista do 
Gabinete, com efeitos a 31 de julho de 2022. 

 
Texto: 
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os membros dos gabi-

netes são livremente designados e exonerados por despacho do membro do Governo respetivo; 
Considerando que, nos termos da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os membros dos 

gabinetes cessam funções por despacho do respetivo membro do Governo;  
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Considerando que o Técnico Especialista, licenciado em Comunicação Social e Cultural, João Roquelino Tranquada Go-
mes de Ornelas, solicitou exoneração do cargo de Técnico Especialista na área de comunicação social. 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino: 
 
1.- Exonerar, a seu pedido o licenciado João Roquelino Tranquada Gomes de Ornelas, do exercício funções de Técnico 

Especialista do meu Gabinete. 
 
2.- A exoneração referida no parágrafo anterior produz efeitos a 31 de julho de 2022 
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, aos 25 dias de julho de2022. 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA, Maria Rita Sabino Martins Gomes de Andrade 
 
 

Aviso n.º 644/2022 
 

Sumário: 
Cessação da nomeação, durante o período experimental, do Inspetor Pedro Sérgio Sousa Silva, em regime de estágio pelo período de 1 
ano, na carreira de Inspetor Superior, afeto à Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, por denúncia da respetiva nomeação, 
com efeitos a 25 de julho de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 

sua atual redação, torna-se público a cessação da nomeação, durante o período experimental, do Inspetor Pedro Sérgio Sousa 
Silva, em regime de estágio pelo período de 1 ano, na carreira de Inspetor Superior, afeto à Direção Regional do Trabalho e da 
Ação Inspetiva, por denúncia da respetiva nomeação, com efeitos a 25 de julho de 2022. 

 
(Isento de fiscalização prévia da Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, aos 26 dias do mês de julho de2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, em exercício, Cátia Micaela Portela Santos Jardim 
 
 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 645/2022 
 

Sumário: 
Abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso na II série do Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira, de procedimento concursal destinado ao preenchimento de um cargo de direção intermédia de 2.º grau, em 
regime de comissão de serviço. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprovou 

o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, adaptado à 
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislati-
vo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de 
julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, de 12 de 
julho de 2022, se encontra aberto procedimento concursal, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação 
do presente aviso na II série do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), destinado ao preenchimento de um 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço pelo período de três anos, nos termos seguintes: 

 
1. Cargo a prover: Chefe de Divisão de Informação e Orientação Profissional. 

a. Área de atuação/atribuições: As constantes do n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação e no âmbito da missão do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, as previstas no artigo 9.º da Porta-
ria n.º 583/2019, de 7 de outubro, da então Vice-Presidência do Governo Regional e da então Secretaria Regional 
de Inclusão e Assuntos Sociais, publicada no JORAM, I Série, n.º 163, de 7 de outubro, que aprova os Estatutos 
do Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM. 

b. Requisitos legais de provimento: Licenciatura e os constantes do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, 
e alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber: 
i. Ser trabalhador em funções públicas contratado ou designado por tempo indeterminado; 
ii. Reunir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura. 
c. Perfil pretendido: 

i. Licenciatura em Psicologia ou Serviço Social; 
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ii. Conhecimentos e experiência na área, ou em áreas afins, das competências da Divisão de Informação e Ori-
entação Profissional, nomeadamente as previstas no artigo 9.º da Portaria n.º 583/2019, de 7 de outubro; 

iii. Formação profissional adequada e relevante nas áreas referidas na alínea anterior; 
iv. Capacidade de Liderança e Gestão das Pessoas; 
v. Orientação para a Inovação e Mudança; 
vi. Capacidade de Planeamento e Organização; 
vii. Sentido Crítico. 

 
2. Remuneração: A remuneração mensal para o cargo em referência é a constante do Decreto-Lei n.º 383-A/87, de 23 de 

dezembro, com as devidas atualizações, acrescido das despesas de representação correspondentes ao cargo e demais 
regalias aplicáveis aos trabalhadores da Administração Pública. 

 
3. Local: Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.º 36, 9060-027 Funchal. 
 
4. Formalização da candidatura: 

 
4.1. As candidaturas ao presente procedimento devem ser apresentadas no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar do 

dia seguinte ao da publicação do presente aviso no JORAM, através de formulário  disponível na página eletró-
nica do IEM, IP-RAM, em https://www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-concursais/, devendo ser entregues 
no Núcleo de Recursos Humanos e Vencimentos da Direção Administrativa e Financeira do IEM, IP-RAM, sito 
à Rua da Boa Viagem, n.º 36, 2.º andar, 9060-027 Funchal, nos períodos compreendidos entre as 9h00 e as 
12h30 e as 14h00 e as 17h30 ou remetidas por correio eletrónico, para o seguinte endereço: procedimentoscon-
cursais@iem.madeira.gov.pt . 

 
4.2. Do formulário de candidatura deverão constar os seguintes elementos: 

a. Identificação completa do candidato (nome, nacionalidade, data de nascimento, número de identificação 
fiscal, residência, código postal, telefone e, caso o possua, endereço eletrónico); 

b. Carreira e categoria, serviço a que pertence e natureza do vínculo; 
c. Identificação do cargo a que se candidata, com referência ao número do Jornal Oficial onde se encontra pu-

blicado o respetivo aviso de abertura; 
d. Habilitações literárias. 

 
5. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, cuja falta 

de qualquer elemento determinará a exclusão do candidato: 
a. Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado; 
b. Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias; 
c. Documento comprovativo dos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 

n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, e alterado 
e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, nomeadamente a declaração emi-
tida pelo órgão ou serviço onde o trabalhador exerce funções, onde conste a natureza do vínculo de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, a data da sua constituição, bem como carreiras, categorias, cargos e atividades 
executadas, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
5.1. Os candidatos devem ainda juntar: 

a. Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que tenham participado; 
b. Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições pre-

ferenciais para o preenchimento do cargo. 
 
5.2. Os candidatos pertencentes ao mapa de pessoal do IEM, IP-RAM, estão dispensados da apresentação dos ele-

mentos referidos na alínea b. do supracitado ponto 5. e alíneas a. e b. do 5.1, desde que os documentos compro-
vativos constem do respetivo processo individual, devendo referir expressamente tal facto na candidatura. 

 
6. Procedimento Concursal: 

a. Os métodos de seleção a utilizar são a Avaliação Curricular e a Entrevista Pública. A escolha será feita em fun-
ção da Avaliação Curricular e da Entrevista Pública que melhor corresponda ao perfil pretendido; 

b. Os critérios de apreciação e valoração da Avaliação Curricular e da Entrevista Pública, bem como o sistema de 
classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das atas do Júri do procedimento con-
cursal, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas; 

c. O procedimento de seleção é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência dos interessados. 
 
7. Composição do Júri:  
 

Presidente: 
- Dra. Filipa Isabel de Ornelas Gonçalves Figueira, Diretora de Serviços do Centro de Emprego do IEM, IP-RAM. 
 
Vogais efetivos: 
- Dr. Fernando Carlos Dias Oliveira Sobreiros, Diretor de Serviços Administrativos do Gabinete da Secretária Re-

gional de Inclusão Social e Cidadania, que substituirá a Presidente nas suas ausências; 
- Dra. Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva, Vogal do Conselho Diretivo do IEM, IP-RAM. 
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Vogais suplentes: 
- Dra. Ana Teresa Ferreira Freitas Nóbrega, Chefe de Divisão de Colocação do IEM, IP-RAM; 
- Dra. Maria Marta Mendes de Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do IEM, IP-RAM. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 26 días de julho de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea de Castro Jesus 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Aviso n.º 646/2022 
 

Sumário: 
Celebração dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Andreia Rubina Caetano Figueira e Ana Paula 
Ferreira da Silva, passando a ocupar dois postos de trabalho na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico. 

 
Texto: 
Pelo Despacho n.º GS-101/SRA/2022, datado de 26 de julho de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e De-

senvolvimento Rural e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º, artigo 7.º e artigo 45.º e seguintes da LTFP, na redação em 
vigor e artigo 12.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2020/M, de 21 de janeiro, alterado pelo Decreto Regulamentar 
Regional n.º 5/2022/M de 21 de abril, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Andreia Rubina Caetano Figueira e Ana Paula Ferreira da Silva, passando a ocupar dois postos de trabalho 
na categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, com o vencimento de 757,01 € (setecentos e cinquenta e 
sete euros e um cêntimos), correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 6, da Tabela Remuneratória Úni-
ca, constante do anexo da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com a atualização introduzida pelo Decreto-Lei 
n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro, conforme determinado pelo Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, no sistema centrali-
zado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ficando afetas ao mapa 
de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2022, no caso 
da candidata Andreia Rubina Caetano Figueira e, no caso da candidata Ana Paula Ferreira da Silva, com efeitos a partir de 15 
de setembro de 2022, atendendo a motivos pessoais inadiáveis consigo relacionados,  sujeitos a um período experimental de 
cento e vinte dias, nos termos da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 26 de julho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
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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 € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas ..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 3,05 (IVA incluído) 
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