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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

DIREÇÃO REGIONAL DAS COMUNIDADES E COOPERAÇÃO EXTERNA 
 

Despacho n.º 339/2022 
 

Sumário:  
Designa para desempenhar funções de Secretária na qualidade de Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Maria Inês 
Branquinho da Costa Neves, técnica superior, afeta a esta Direção Regional. 
 
Texto: 
Nos termos do n.º 2 do artigo 33.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, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64/2011 de 22 de dezembro, 68/2013, 
de 29 de agosto e 128/2015 de 3 de setembro, determino: 

 
1. Designar para desempenhar funções de minha Secretária na qualidade de Diretor Regional das Comunidades e 

Cooperação Externa, Maria Inês Branquinho da Costa Neves, técnica superior, afeta a esta Direção Regional. 
 
2. Em conformidade com o estipulado no n.º 5 do referido artigo 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no exercício 

das respetivas funções, a designada tem direito a um suplemento remuneratório cujo montante pecuniário é o 
resultante do disposto na Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 
42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
3. O presente despacho produz efeitos a 15 de setembro de 2022. 
 
Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, 15 de setembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL, Rui Emanuel de Sousa de Abreu 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

 
CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUIZ PETER CLODE 

 
Aviso n.º 839/2022 

 
Sumário:  
Abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de 1 lugar do cargo de direção intermédia de 1.º grau, para a o cargo de 
Diretor de Serviços de Gestão de Recursos. 
 
Texto: 
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, adaptada á Região Autónoma 

da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho, torna-se público que, por despacho do Secretário Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia de 19 de setembro de 2022, foi autorizada a abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento de 
um lugar do cargo de direção intermédia de 1.º grau, para a o cargo de Diretor de Serviços: 

 
1. Cargo dirigente a prover: Diretor de Serviços de Gestão de Recursos. 
 
2. Local: Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode – Secretaria Regional de 

Educação, Ciência e Tecnologia. 
 
3. Área de atuação – As previstas no artigo 7.º do Decreto do Regulamentar Regional n.º 5/2019/M, de 7 de agosto, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2020/M, de 9 de janeiro. 
 
4. Requisitos legais de provimento: possuir habilitação literária equivalente a licenciatura e as constantes do n.º 1 do artigo 3.º 

A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2006/M, de 6 de julho, a saber: 
a. Ser trabalhador em funções públicas, contratado ou nomeado por tempo indeterminado; 
b. Deter 6 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja 

exigível uma licenciatura. 
 
5. Perfil pretendido: 

a) Experiência profissional no âmbito da área de Gestão de Recursos, nomeadamente, acompanhamento e controlo 
do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, a execução orçamental, a situação económica, financeira e 
patrimonial e analisar a sua contabilidade; emissão de pareceres da sua área de atribuição de competências; 
candidaturas e processos de financiamento de projetos comunitários; gestão integrada dos recursos financeiros  
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designadamente no que respeita à elaboração e execução do seu orçamento; gestão dos recursos humanos e 
gestão da logística das instalações, espaços e equipamentos, bem como outros recursos educativos. 
Conhecimento das condições necessárias às candidaturas e processos de financiamento de projetos comuntários. 

b) Formação profissional adequada e relevante nas áreas referidas na alínea anterior. 
 
6. Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio com 

aviso de receção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do presente aviso no Jornal Oficial 
da RAM, ao Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode – Secretaria Regional 
de Educação, Ciência e Tecnologia – Avenida Luis de Camões n.º 1 – 9004-517 Funchal e deverão sob pena de 
exclusão, identificar o presente processo de seleção e serem instruídos com os seguintes documentos: 
a. Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de documentação comprovativa de todas as situações e elementos 

nele mencionados; 
b. Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 
c. Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se achem vinculados, autenticada com selo branco ou 

carimbo em uso nos serviços, da qual conste a existência do vínculo à função pública, a categoria que detém e o 
tempo de serviço efetivo nessa categoria, na carreira e na função pública. 

 
7. Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão a Avaliação Curricular e a Entrevista Pública. 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 de ata do júri do procedimento concursal, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitadas. 

 
8. Composição do Júri: 
 
Presidente: 
- Carlos Alberto Meneses Gonçalves – Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º 

Luiz Peter Clode; 
 
Vogal efetivo:  
- José António de Sousa e Freitas Câmara - Diretor de Serviços de Assuntos Jurídicos da Direção Regional de 

Administração Escolar – que substitui o presidente nas suas ausências; 
 
Vogal efetivo:  
- Rui Miguel de Assunção Rodrigues – Diretor de Serviços Pedagógico do Conservatório; 
 
Vogal suplente:  
- Virgílio Nóbrega Caldeira – diretor de serviços de Expressões Artísticas do Conservatório; 
 
Vogal suplente:  
- Paulo Alexandre Goncalves Silva Esteireiro – Diretor de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e 

Formação do Conservatório. 
 

Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, aos 21 de setembro de 2022. 
 
O PRESIDENTE, Carlos Gonçalves 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA  
 

Aviso n.º 840/2022 
 

Sumário:  
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Sara Raquel 
Rodrigues Caires, da carreira e categoria de técnico superior, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do 
Turismo / Direção de Serviços de Informação, Projetos e Eventos Turísticos. 
 
Texto: 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou 

a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual, torna-se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Sara Raquel 
Rodrigues Caires, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2022, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 16, 
da carreira e categoria de técnico superior, conforme o Anexo I do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
conjugado com a Portaria n.º1553-C/2008, de 31 de dezembro, que aprovou a tabela remuneratória única, atualizada pelo 
Decreto-Lei n.º 51/2022, de 26 de julho, abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos na Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Turismo / Direção de 
Serviços de Informação, Projetos e Eventos Turísticos. 
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O período experimental terá início a 15 de setembro de 2022 e tem a duração de 180 dias, correspondente à duração 
determinada pelo disposto na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de 
Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições previstos  no artigo 9.º da parte preambular da Lei  
n.º 35/2014, de 20 de junho, com as sucessivas alterações, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação atual. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 12 setembro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
 

Aviso n.º 841/2022 
 

Sumário:  
Autoriza a consolidação da mobilidade intercategorias do trabalhador, João Melim Ferreira, detentor da categoria de Assistente 
Operacional, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, na categoria de Encarregado 
Operacional, da carreira de Assistente Operacional. 
 
Texto: 
Torna-se público que por despacho do Senhor Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de 29/08/2022, 

precedido de parecer prévio favorável do Senhor Secretário Regional das Finanças, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade intercategorias do trabalhador, João Melim Ferreira, detentor da categoria de Assistente Operacional, da carreira 
de Assistente Operacional, pertencente ao sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao  mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, na 
categoria de Encarregado Operacional, da carreira de Assistente Operacional, no mesmo mapa de pessoal, mantendo o 
posicionamento remuneratório auferido durante a situação de mobilidade (5ª posição remuneratória e o nível 12 da tabela 
remuneratória única), tendo sido o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrado a 
31 de agosto de 2022, com efeitos a 1 de setembro de 2022. 

(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 12 de setembro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
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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: € 1,83 (IVA incluído) 
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