
REG,Ã. ^r;.H^io "oo=,*GOVERNO REGIONAL

VIcE-PRESIDÊrucIn

DESPACHO

Considerando que o Governo Regional procedeu, junto de todos os serviços da

administração pública regional e empresas públicas do setor empresarial da Região

Autónoma da Madeira, ao levantamento das respetivas necessidades permanentes e

transitórias de serviço para o ano 2019 e plano sectorial dos recrutamentos definido de

acordo as políticas públicas a prosseguir e áreas com maior carência de recursos.

Considerando que no 1.o trimestre de 2019, foram autorizadas por meu

Despacho, as admissões destinadas a ocupação de postos de trabalho cujas funções,

entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, foram assegurados com recurso a

programas de emprego que correspondem a necessidade a necessidades permanentes e

que constituem a 1." prioridade.

Considerando que se veio agora a verifìcar que, por lapso administrativo, uma

situação de precariedade existente na PATRIRAM - TITULARIDADE E GESTÃO DE

PATRIMÓNlO PUBLICO REGIONAL, S.A., não foi reportada à Vice-Presidência aquando

do levantamento efetuado no último trimestre de 2018.

Considerando que esse caso agora detetado não deve de ter um tratamento

distinto do que foi dado aos demais.

Considerando ainda que, se torna necessário aprovar as necessidades que, fora

do âmbito da regularizaçâo de situações de precariedade, correspondem a necessidades

permanentes da empresa, referentes ao 3.o trimestre de 2019.

Assim, ao abrigo do n.o 8 do artigo 45.o, conjugado com o n.o 4 do artigo 44.o e

do n.o 4 do artigo 56.o do Decreto Legislativo Regional n.o 2612018/M, de 31 de dezembro,

determino o seguinte:

1 -Ê autorizado o número de admissões para a PATRIRAM - TITULARIDADE

E GESTÃO DE PATRIMÓNIO PUBLICO REGIONAL, S.A, nos termos dos números

seguintes.
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2 - O número de admissões destinado a ocupação de postos de trabalho cujas

funções, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, foram asseguradas com

recurso a programas de emprego que correspondem a necessidades permanentes e que

constituem a 1.4 prioridade, constam do Anexo I ao presente despacho.

3 - O número de admissões que correspondem a necessidades permanentes

da empresa que não se enquadram no número anterior, que constituem a 2.4 prioridade,

constam do Anexo ll ao presente despacho.

4 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação

Vice-Presidência do Governo Regional, aos 27 dias do mês de agosto de 2019.

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO

I 4VW
Pedro M Amaro de Bettencourt Calado



Anexo I

Postos de trabalho -1ê

CanelÍa (2.í) Ne de Postos de Trabalho (31 Modalidade do vÍnculo (4) Função (2.2) Área de ücenclatura (2.41 Ne de cabimento

1PATRIRAM, S.A Total

Assistente 1 Contrato indeterminado Assistente Técnico

Anexo ll

postos de trabalhe _2e prioridade

CarÍ€lra (2.í) No de Postos de Trabalho (31 Modalldade do vínculo (41 Função (2.21 AÍEA de Ucenciatura (2,4) Nr de cabimento

PATRIRAM, S.A Total 1

Técnico '1 Contrato indeterminado Economia 270


