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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Aviso n.º 832/2022 
 
Sumário: 
Lista Unitária de Ordenação Final - referência B, referente ao procedimento concursal comum, aberto através do Aviso n.º 889/2021, 
para ocupação, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de 7 postos de trabalho previstos e não ocupados, na categoria de Assistente Técnico. 
 
Texto: 
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que a Lista Unitária de 

Ordenação Final - referência B, por mim homologada a 16 de setembro de 2022, referente ao procedimento concursal comum 
para ocupação, mediante a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de 7 postos de trabalho previstos e não ocupados, na categoria de Assistente 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, no mapa de Pessoal do Gabinete do Secretário, do Aviso n.º 889/2021, a 
26/11/2021, a qual se encontra disponível para consulta no placard da receção do Gabinete do Secretário, sita ao Avenida 
Zarco, Edifício do Governo Regional 9004-528 Funchal, bem como no site oficial deste Gabinete: 

(Instrumentos de Gestão (madeira.gov.pt)). 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 19 de setembro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 833/2022 
 
Sumário: 
Abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de 1 lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção 
Regional de Informática, Divisão do Gabinete de Planeamento, Pareceres e Projetos. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, 

de 30 de agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3 B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 68/2013, de 29 de 
agosto, e, 128/2015, de 3 de setembro, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 
6 de julho, torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, de 14  de setembro de 
2022, se encontra aberto procedimento concursal destinado ao preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 
2.º grau, da Direção Regional de Informática. 

a) Cargo dirigente a prover: Cargo de Direção Intermédia de 2.º grau da Divisão do Gabinete de Planeamento, Pareceres 
e Projetos, previsto no artigo 5.º-A do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira alteração do 
Despacho n.º 451/2020, de 19 de novembro. 

b) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do art.º 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e as competências previstas no 
artigo 5.º-A do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira alteração do Despacho n.º 451/2020, 
de 19 de novembro. 

c) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura e os constantes do n.º 1 do art.º 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 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura. 
d) Perfil pretendido: 

i) Conhecimento e experiência profissional, nomeadamente na área de atribuições do Gabinete de Planeamento, 
Pareceres e Projetos, previstas no artigo 5.º-A do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira 
alteração do Despacho n.º 451/2020, de 19 de novembro;  

ii) Capacidade de coordenação e liderança; 
iii) Orientação para a mudança; 
iv) Capacidade de planeamento e orientação; 
v) Sentido crítico; 

 
Aviso n.º 837/2022 

Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora 
Fátima Rosana Batista Mendonça, na categoria e carreira de Assistente Operacional, 
afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural. 
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vi) Representação institucional (capacidade para representar a organização em grupos de trabalho, reuniões ou 
eventos). 

 

1. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 
dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, através de requerimento dirigido ao Secretário 
Regional das Finanças. 

 

2. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

2.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, sendo 
que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos 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 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber, declaração emitida pelo 
órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a natureza do vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira ou categoria e 
atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 

2.2. Os candidatos devem ainda juntar: 
a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
 

3. Procedimento concursal: 
a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal:  

 

Presidente:  
- Dra. Andreia Dorita de Freitas Rosa Collard, Diretora Regional de Informática. 
 
Vogais:  
- Dr. Luís Miguel Pereira Marques, Diretor de Serviços Integrados de Apoio e de Coordenação da Direção 

Regional de Informática, que substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos. 
- Eng. Óscar Solano Gouveia Barreto Faria, Chefe de Divisão de Informática da Direção Regional da 

Administração da Justiça. 
 
Vogais suplentes: 
- Eng. Hélder Miguel Andrade Pestana, Diretor de Serviços de Inovação e Transição Digital, da Direção Regional 

de Informática. 
- Dra. Ana Paula Sousa Brazão, Diretora de Serviços do Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria Regional 

das Finanças.  
 

Secretaria Regional das Finanças, 14 de setembro de 2022. 
 

A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 

Aviso n.º 834/2022 
 
Sumário: 
Abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de 1 lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção 

Regional de Informática, Divisão do Núcleo de Gestão de Contratação Pública. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 51/2005, de 

30 de agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3 B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 68/2013, de 29 de agosto, 
e, 128/2015, de 3 de setembro, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 
22 de abril, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, torna- 
-se público que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, de 14 de setembro de 2022, se encontra 
aberto procedimento concursal destinado ao preenchimento de um lugar de cargo de direção intermédia de 2.º grau, da Direção 
Regional de Informática. 

a) Cargo dirigente a prover: Cargo de Direção Intermédia de 2.º grau da Divisão do Núcleo de Gestão de Contratação 
Pública, previstos no artigo 5.º-B do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira alteração do 
Despacho n.º 451/2020, de 19 de novembro. 
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b) Área de atuação: As constantes do n.º 1 do art.º 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e as competências previstas no 
artigo 5.º-B do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira alteração do Despacho n.º 451/2020, 
de 19 de novembro. 

c) Área de recrutamento e requisitos legais de provimento: Licenciatura e os constantes do n.º 1 do art.º 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 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber: 
i) Ser trabalhador em funções públicas por tempo indeterminado; 
ii) Possuir 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível licenciatura. 
d) Perfil pretendido: 

i) Conhecimento e experiência profissional, nomeadamente na área de atribuições do Núcleo de Gestão de 
Contratação Pública, previstas no artigo 5.º-B do Despacho n.º 11/2022, de 17 de janeiro, que procede à primeira 
alteração do Despacho n.º 451/2020, de 19 de novembro;  

ii) Capacidade de coordenação e liderança; 
iii) Orientação para a mudança; 
iv) Capacidade de planeamento e orientação; 
v) Sentido crítico; 
vi) Representação institucional (capacidade para representar a organização em grupos de trabalho, reuniões ou 

eventos). 
 
1. Apresentação de candidatura: A candidatura ao presente procedimento concursal é apresentada no prazo máximo de 

dez dias contados do dia seguinte ao da publicação do presente aviso, através de requerimento dirigido ao Secretário 
Regional das Finanças. 

 
2. Documentos a juntar ao requerimento: 
 

2.1. O requerimento de admissão ao procedimento concursal deve ser acompanhado da seguinte documentação, sendo 
que a falta de qualquer elemento determinará a exclusão: 
a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado; 
b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 
c) Documento comprovativo dos requisitos previstos 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 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, a saber, declaração emitida pelo 
órgão, serviço ou entidade onde o trabalhador exerce funções, onde conste a natureza do vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, data da sua constituição e cargo, carreira ou categoria e 
atividade que executa, com indicação do tempo de serviço prestado na área de licenciatura. 

 
2.2. Os candidatos devem ainda juntar: 

a) Documentos comprovativos das ações de formação profissional em que participou, se for o caso; 
b) Documentos comprovativos da experiência profissional e dos conhecimentos que constituem condições 

preferenciais para o preenchimento do cargo. 
 
3. Procedimento concursal: 

a) Métodos de seleção: O método de seleção a utilizar no presente procedimento é a Entrevista Pública (EP). 
b) Júri do procedimento concursal:  

 
Presidente:  
- Dra. Andreia Dorita de Freitas Rosa Collard, Diretora Regional de Informática. 
 
Vogais:  
- Dr. Luís Miguel Pereira Marques, Diretor de Serviços Integrados de Apoio e de Coordenação da Direção 

Regional de Informática que substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos. 
- Eng. Óscar Solano Gouveia Barreto Faria, Chefe de Divisão de Informática da Direção Regional da 

Administração da Justiça. 
 
Vogais suplentes: 
- Eng. Hélder Miguel Andrade Pestana, Diretor de Serviços de Inovação e Transição Digital, da Direção Regional 

de Informática. 
- Dra. Ana Paula Sousa Brazão, Diretora de Serviços do Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria Regional 

das Finanças. 
 

Secretaria Regional das Finanças, 14 de setembro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 



21 de setembro de 2022 
Número 178 

5 

 

Despacho n.º 334/2022 
 
Sumário: 
Nomeia, em regime de comissão de serviço, para o cargo de Direção Intermédia de 2.º grau, da Divisão de Controlo da Receita da 
Direção Regional do Orçamento e Tesouro, o licenciado Jean Diego de Freitas. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20º e n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 

Leis n.º s 51/2005, de 30 de agosto; 64-A/2008, de 31 de dezembro; 3-B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de dezembro; 
68/2013, de 29 de agosto, e, 128/2015, de 3 de setembro, e adaptada à  Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de 
julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, na sequência da proposta de nomeação do júri do procedimento concursal, aberto pelo Aviso 
n.º 1002/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 231, 2.º Suplemento, de 21 de dezembro. 

Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 5.º e dos n.º s 11 e 12 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais n.º s 27/2006/M, de 14 de julho, e 
27/2016/M, de 6 de julho, e  da alínea c) do n.º 3 do artigo 6.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, alterada pela Leis n.º s 84/2015 de 7 de agosto, 18/2016 de 20 de junho, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de 
agosto, 73/2017, de 16 de agosto. 114/2017, de 29 de dezembro, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro, 
6/2019 de 14 de janeiro, 79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro e 2/2020, de 31 de março, determino: 

 
1 -  Nomear, em regime de comissão de serviço, para o cargo de Direção Intermédia de 2º grau, da Divisão de Controlo da 

Receita da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, o licenciado Jean Diego de Freitas. 
 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 7 de setembro de 2022. 
 
A presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria Regional das Finanças 45, Capítulo 01, Divisão 04, Subdivisão 

01, Classificação Económica D.01.01.03.00.00, D.01.01.11.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.A0. 
 
Secretaria Regional das Finanças, aos 7 dias do mês de setembro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
 

ANEXO 
 

Nota Curricular 
 
Nome: Jean Diego de Freitas 
Data de Nascimento: 12 de junho de 1980 
Nacionalidade: Portuguesa 
 
Habilitações Académicas: 
-  Licenciatura em Gestão Pública, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 
- Curso Técnico Profissional de Gestão Autárquica, pela Escola Profissional Atlântico. 
 
Formação Profissional: 
-  Estágio Curricular - Instituto de Habitação da Madeira, IHM, 2001; 
-  Formação em Front Page Avançado, DTIM, 2004; 
-  Formação em Access Avançado, DTIM, 2005; 
-  Formação Excel Avançado, DTIM, 2006; 
-  Formação em Contabilidade Pública, DRQP, 2006; 
-  Formação em Fiscalidade, DRQP, 2010; 
-  Formação em Aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, POC-P, INA, 2013; 
-  Formação em Sistema de Normalização Contabilística, SNC, DRAPMA, 2016; 
-  Formação em Contabilidade Analítica, DRAPMA, 2016; 
-  Formação em Sistema de Normalização Contabilística, SNC-AP, 2017; 
-  Formação em Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e sua Regulamentação, DRAPMA, 2017; 
-  Formação em SNC-AP, UniLEO e INA, 2018; 
-  Formação em “Casos Práticos de IVA e novas regras de faturação”, OCC, 2019; 
-  Formação em “Faturas Sem Papel e Arquivo Digital - As Novas Regras da Faturação", OCC, 2019; 
-  Formação em “Orçamento do Estado 2022” OCC, 2022; 
 
Atividade Profissional: 
-  Set. 2001 - Técnico de contabilidade, departamento financeiro na Agência de Viagens Portimar; 
-  Dez.2003 - jun. 2014 - Assistente Técnico do Quadro de Pessoal da Direção Regional de Orçamento e Contabilidade, 

Divisão da Receita; 
-  Jul.2014 - jun.2018 - Técnico Superior - Direção Regional do Orçamento e Tesouro - Divisão da Receita; 
-  Jul. 2018 - set. 2021 - Técnico Superior em Orçamento e Finanças - Direção Regional do orçamento e Tesouro - 

Divisão de Controlo da Receita; 
-  Set. 2021 - até ao presente- Chefe de Divisão em regime de substituição - Direção Regional do orçamento e Tesouro - 

Divisão de Controlo da Receita; 
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Despacho n.º 335/2022 
 
Sumário: 
Designa, em comissão de serviço, pelo período de um ano, o licenciado em Engenharia e Arquitetura Naval, Tomás Manuel Paulino 
Vacas e o licenciado em Engenharia de Máquinas Marítimas, Pedro Caldeira Alexandre Andrade, técnico superior da Secretaria Regional 
das Finanças. 
 
Texto: 
Considerando que os  n.º s 5 a 9 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 96/89, de 28 de março, que criou o Registo Internacional 

de Navios da Madeira ( MAR), com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2022, de 18 de janeiro, com vista a 
assegurar os padrões de qualidade e segurança marítima previstos naquele diploma, estabelecem a possibilidade de ser criado 
um grupo técnico composto por especialistas, cujos termos e condições de funcionamento são definidos por protocolo a 
celebrar entre a Região Autónoma da Madeira, a Direção-Geral Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) 
e a Comissão Técnica do MAR; 

Considerando que a 25 de julho de 2022, foi celebrado o referido protocolo que define, entre outros, o perfil dos 
especialistas que devem integrar aquele grupo técnico;  

Considerando que, os referidos especialistas são designados pelo membro do Governo Regional da Madeira responsável 
pelos encargos com o apoio funcional à Comissão Técnica, sob proposta conjunta da Comissão Técnica e da DGRM, em 
regime de comissão de serviço pelo período de um ano, renovável, de entre licenciados, que possuam competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequada; 

Considerando que, ao abrigo do supracitado normativo do Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, na sua redação atual, a 
Comissão Técnica e a DGRM, formalizaram junto desta Secretaria Regional a proposta de designação de elementos para 
integrar o grupo técnico; 

Considerando que os elementos propostos, Tomás Manuel Paulino Vacas, Licenciado em Engenharia e Arquitetura Naval 
e Pedro Caldeira Alexandre Andrade, licenciado em Engenharia de Máquinas Marítimas, possuem competência técnica, 
aptidão, experiência profissional e formação adequada e o perfil definido no anexo I do Protoloco celebrado entre a Região 
Autónoma da Madeira, a DGRM e a Comissão Técnica do MAR, para o exercício das atividades previstas na cláusula 6ª 
daquele protocolo, conforme notas curriculares em anexo; 

Assim, na sequência da proposta conjunta da Comissão Técnica do MAR e da DGRM, ao abrigo do disposto nos n.º s 5 e 
6 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 96/89, de 28 de março, com a redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 17/2022, de 18 de 
janeiro, determino: 

 
1 -  Designar, em comissão de serviço, pelo período de um ano: 

a) O licenciado em Engenharia e Arquitetura Naval, Tomás Manuel Paulino Vacas; 
b) O licenciado em Engenharia de Máquinas Marítimas, Pedro Caldeira Alexandre Andrade, técnico superior da 

Secretaria Regional das Finanças. 
 
2 -  O presente despacho produz efeitos a 15 de setembro de 2022. 
 
A presente despesa está contemplada no orçamento de 2022 da Secretaria Regional das Finanças, nas seguintes rubricas orçamentais 

D.01.01.05.A0.00, D.01.01.09.00.00, D.01.01.13.00.00, D.01.01.14.SN.00 e D.01.03.05.A0.B0. 
 
Secretaria Regional das Finanças, aos 8 dias do mês de setembro de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
 

ANEXOS 
 

Nota Curricular 
 
Dados Pessoais 
Nome: Tomás Manuel Paulino Vacas 
Nacionalidade: Portuguesa 
Habilitações académicas: 
Licenciatura em Engenharia e Arquitetura Naval 
 
Experiência Profissional: 
- 23/08/2021 a 17/08/2022 - Representante da DGRM na CT-MAR, em regime de nomeação por tempo indeterminado, 

onde foi responsável pela análise de casos técnicos respondendo às Organizações Reconhecidas, desenvolveu ainda 
conhecimentos na aplicação prática das convenções e códigos internacionais. 

- Entre 2008 e 2021 - Desempenhou funções como Arquiteto Naval no setor privado, na área de projeto de navios nas 
seguintes especialidades; analise de estabilidade, cálculo estrutural, desenho estrutural, certificação de planos, 
realização de provas de estabilidade. Desempenhou ainda funções no acompanhamento de novas construções e 
modificações de navios em serviço. 

 
Informações adicionais relevantes:  
- Membro da RINA (Royal Institution of Naval Architects)  
- Conhecimento de línguas: Inglês (fluente), Castelhano (fluente) e Norueguês (básico) 
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- Conhecimentos informáticos: MS Office, MS Project, Simul8, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros, Autoship, GHS, 
GeniE, STAAD Pro, StruProg. NavCad, Nauticus, MAXSURF, NAPA, Tribon, SmartMarine 3D.  

- Conhecimentos convenções e códigos internacionais: ILLC, SOLAS, MARPOL, ITC, IBWMC, ISM, MLC, ISPS. 
 
 

Nota Curricular 
 

Dados Pessoais 
Nome: Pedro Caldeira Alexandre Andrade 
Nacionalidade: Portuguesa 
Habilitações académicas: 
Licenciatura em Engenharia de Máquinas Marítimas 
 
Experiência Profissional: 
- Desde 2018 - Técnico Superior da Secretaria Regional das Finanças, afeto ao serviço de apoio funcional ao Registo 

Internacional de Navios da Madeira -MAR, prestando apoio técnico à respetiva Comissão Técnica. Possui desde 2018 
vínculo de emprego à administração pública regional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.  

- Durante este período desenvolveu competências na análise técnica de avarias de navio, inspeções de bandeira, 
preparação de documentação estatutária, pareceres técnicos na aplicação das diversas convenções internacionais, 
revisão de relatórios de vistoria, melhoria das ferramentas disponíveis com objetivo de melhorar a eficiência de 
procedimentos. Integrou ainda a equipa da qualidade responsável pela certificação ISO 9001:2015.   

 
Informações adicionais relevantes: 
- Conhecimento de línguas: Inglês (fluente) 
- Conhecimentos informáticos: MS Office, AutoCAD, SolidWorks, MatLab. 
- Conhecimentos convenções e códigos internacionais: ILLC, SOLAS, MARPOL, ITC, IBWMC, ISM, MLC, ISPS e 

STCW. 
 
Outras 
- Auditor ISSO 9001:2015 
- Controlo de operações de combate a incêndios  
- Qualificação para ministrar os primeiros socorros a bordo de embarcações  
- Qualificação para a condução de embarcações de Salvamento Controlo de Multidões 
- Segurança para tripulantes que prestam assistência  
- Qualificação para o exercício de funções específicas de proteção 
- Formação básico para operações de carga em navios-Tanque petroleiros e químicos  
- Formação básica para operações de carga em navios-Tanque de gás liquefeito 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 835/2022 
 

Sumário: 

Lista de ordenação final do procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 34 postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, Licenciados 

em Serviço Social, Política Social ou Trabalho Social (Referência A), Psicologia (Referência B) e Sociologia (Referência C), aberto pelo 

Aviso n.º 627/2021. 

 

Texto: 
Para conhecimento dos interessados, e em cumprimento do disposto no número 5 do artigo 28.º, da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que a lista de ordenação final do procedimento concursal para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de trinta e 
quatro postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior Licenciados em Serviço Social, Política Social ou 
Trabalho Social (Referência A), Psicologia (Referência B) e Sociologia (Referência C), aberto pelo Aviso n.º 627/2021, 
publicado no JORAM, II Série, n.º 175, de 28 de setembro, foi homologada por despacho do Exmo. Vice-Presidente em 
substituição da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, de 2022-09-19, e se 
encontra afixada junto à entrada do Piso -1, do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias Garcia, 
n.º 14 Funchal, e disponível na página eletrónica deste Instituto, em http://www.seg-social.pt/procedimentos-concursais5. 

 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 20 de setembro de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas 
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SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 836/2022 
 
Sumário: 
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 1 posto de trabalho previsto e não ocupado da carreira e categoria de Técnico Superior, 
aberto pelo Aviso n.º 734/2021. 
 
Texto: 
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 setembro de 2022, 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 734/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma 
da Madeira, n.º 195, II Série, Suplemento, de 27 de outubro de 2021, 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.º 
andar, Funchal, e disponibilizada na página eletrónica desta Secretaria, 

 em: https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes. 
 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 16 de setembro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL  
 

Aviso n.º 837/2022 
 
Sumário: 
Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Fátima Rosana Batista Mendonça, na categoria e 
carreira de Assistente Operacional, afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 
Texto: 
Pelo Despacho n.º GS-122/SRA/2022, de 12 de setembro, de Sua Excelência O Secretário Regional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, foi concluído com sucesso o período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Fátima Rosana 
Batista Mendonça, na categoria e carreira de Assistente Operacional, integrada no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, aos 14 de setembro 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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