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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Declaração de retiÍìcação n." 20/2018

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, ll
Série, n.'135, de 6 de seternbro de 2018, o Despacho
n;'27512018,de27 de agosto de 2018, assim se retifica:

No Anexo III, na epíglafe da Declalação,

C)nde se lê:
"Declaraçào do formando que acolÌìpanha a ficha de

Registo de resultados"

Deve ler-se:
"Declaraçào do fonnando que acornpanha a Ficha de

Registo de Dados."

E no texto da retèrida Declaração.

Pnde se lô:
"Declaro ser verdadeira a inÍbrmação prestada na Ficha

de Registo dos Resultados..."

Deve ler-se:
"Declaro ser verdadeira a informação prestada na Ficha

de Registo dos Dados..."

Vice-Presidência do Governo Regional, 7 de seternbro
de 2018.

PEI-'o CuEre DO GABtNETE, Maria João Monte

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA EB I23lPE BARTOLOMETj PERESTRELO

Despacho n.'280/2018

Delegaçào de Cornpetências
Nos termos do artigo 16.' do Decreto Legislativo Regi-

onal n." 412000/M, de 3l de janeiro altelado pelos Decretos
Legislativos Regionais n."s 21i2006,M, de 2l de junho e
2120181M, de 9 de janeiro, conjugado com o estatuido nos
artigos 44.' a 50." do Código do Procedimento Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 412015 de 7 janeiro,
delego as minhas cornpetências, lÌa Vice-Pl'esidente do
Conselho Executivo, Micaela Sílvia Oliveira Carvalho
Freitas da Silva, para a prática dos seguintes atos:

a) Para me substituir nas rninhas faltas e irnpedirnentos;
b) Pam exercer o poder disciplinar em relação aos alu-

nos.

Ratifìco, ao abrigo do disposto no n." 3 do artigo 164.'
do Código do Procedimento Adrninistrativo, todos os atos
praticados pela Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Micaela Sílvia Oliveira Clarvalho Freitas da Silva nos ter-
nros da presente delegação de conrpetências, desde o dia 28
dejunho de 2018.

O presente despacho enh'a em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

Funchal,2tì dejunho de 2018.

O PRESIDENTE Do CONSELHO EXECUTTVO DA ESCOLA
EB 123lPE BARToLoMEU PERTSTRELo. Gualberto Soares

l0 de setembro de 2018

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

INSTrruro DE SECURANçA SocrAL De Meoena, Ip-RA,Na

Declaração de RetiÍïcação n." 2ll2018

Por ter saído com inexatidão no Jornal Oíìcial da Regi-
ão Autónoma da Madeira n." 127 ,ll Serie, de 23 de agosto
de 2018, o aviso n." 199/2018, relativo à Abertura de pro-
cedimento conculsal, destinado ao preenchirnento em regi-
me de comissão de serviço pelo periodo de três anos, de um
cargo de direção intermedia de 2." grau, do lnstituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para provirnento do
cargo dirigente de Diretor da Unidade da Zona do Funchal,
designadamerìte, o ponto 8 do aviso, relativo à segunda
vogal efetiva retifica-se o seguinte:

Onde se lê:

Dra. Fátima Luísa Gomes Alves, Diretora de Unida-
de de Apoio Técnico à Gestão de Recursos Hurna-
nos, equiparado a cargo de dileção intelmédia de
l.o grau, do Instituto de Segurança Social da Ma-
deira. IP-RAM."

Deverá ler-se:
"... Dra. Fátima Luisa Gornes Alves, Diretora de Uni-

dade de Apoio Técnico à Gestào de Recursos Hu-
manos, equipalado a cargo de direção intermédia
de 2.o grau, do Instituto de Segurança Social da
Madeila, lP-RAM."

Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
06 de seternbro de 2018.

A PnrsroeNrE Do CONSELHO DrRETrvo, Augusta de
Aguiar

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Aviso n." 21612018

Nos termos do n." 6 do artigo 36." da Portaria n." [Ì3-
-N2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-
taria n." 145-N2011, de 06 de abril, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal
comuln para a ocupação, mediante a constituição de vínculo
de emprego pirblico, na modalidade de contrato de tr-abalho
em funções p[rblicas por tempo indeterminado, de dois
postos de trabalho previstos e não ocupados, na catego-
ria/carreira de Assistente Técnico, na área de Fiscalização
de Obras, no sistema centralizado de gestão de recursos
humanos da Secretaria Regional dos Equiparnentos e lnfi'a-
estruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direçào Regional
de Estradas, aberto por Aviso n.o 49712017, publicado no
Jornal Olìcial da Região Autónoma da Madeira n." 214, II
Série, de l5 de dezembro de 2017, após homologação a 25
dejunho de 2018 pela Chefe do Gabinete, por delegação de
poderes clo Secretário Regional dos Equiparnentos e Infra-
estnúuras, conforme Despacho n." 480/2017, de 24 de no-
vetnbro, publicado no JORAM n." 202, lI Série, de 24 de
novembro de 2017, encontl'a-se afixada na Direção Regio-
nal de Estradas, no edificio do Governo Regional, sito à
Rtra Dr. Pestana Júnior n.o 6,2.o andar.9064 - 506 Funchal
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