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Aviso n.º 232/2019 

Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Técnica 
Conceição de Ponte Abreu Lopes, para a carreira/categoria de Técnico Superior, do 
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária c/PE da Calheta, com efeitos a 1 de 
julho de 2019. 
 
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Maria 
Inês Sardinha para a carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da 
Escola Básica e Secundária c/PE da Calheta, com efeitos a 1 de julho de 2019. 
 
Autoriza a consolidação da mobilidade intercarreiras ao Assistente Operacional 
Alexandra José Gomes Canada, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, do 
mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, com efeitos a 1 de 
julho de 2019. 
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Aviso n.º 233/2019 

Abertura de concurso para recrutamento e seleção do pessoal docente do 
Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira - Eng. Luiz Peter Clode -  
- CEPAM. 

 
Despacho n.º 142/2019 

Delega competências do Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e 
Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, nos Vice-Presidentes do Conselho 
Executivo, Emanuel Paulo Ramos Oliveira e Ricardo Bruno da Silva. 
 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
Aviso n.º 234/2019 

Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de um posto de trabalho 
da carreira de Assistente Técnico do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
que foi ocupado com recurso a programas de emprego previsto no anexo I (1.ª 
prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de 
Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019. 
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Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de um posto de trabalho 
da carreira de Técnico Superior, com licenciatura em Ciências da Educação - Menor 
em Educação Social, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, que foi 
ocupado com recurso a programas de emprego previsto no anexo I (1.ª prioridade) 
do Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019. 



2     
Número 108 

27 de junho de 2019 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

Aviso n.º 236/2019 
Procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de um posto de trabalho 
da carreira de Técnico Superior, com licenciatura em Comunicação, Cultura e 
Organizações, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, que foi ocupado 
com recurso a programas de emprego previsto no anexo I (1.ª prioridade) do 
Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019. 
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mestrado em Ambiente, Higiene e Segurança em Meio Escolar, do Serviço Regional 
de Proteção Civil, IP-RAM, que foi ocupado com recurso a programas de emprego 
previsto no anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional 
Consolidado de Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019. 
 

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 
INFRAESTRUTURAS 

Despacho n.º 143/2019 
Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de 
serviços denominado “Reconstrução da ER 102 - Camacha/Santo António da Serra. 
Fiscalização”. 

 
Despacho n.º 144/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de 
serviços denominado “Aquisição de Serviços de Limpeza de Estradas, Taludes e 
Passagens Hidráulicas - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5”. 

 
Despacho n.º 145/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de 
serviços denominado “Conservação Corrente Por Contrato - Rede Viária Regional -  
- 2017/2019. Serviços Auxiliares de Fiscalização”. 

 
Despacho n.º 146/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos para a 
prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de serviços 
denominado “Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros 
às Estradas Regionais 103,104,107 e 110. Projeto de execução. Lotes 1 e 2”. 

 
Despacho n.º 147/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de bens 
denominado “Aquisição de Equipamentos de Proteção e Segurança, Materiais de 
Construção Civil e Equipamentos de Sinalização”. 

 
Despacho n.º 148/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de 
serviços denominado “Assessoria à Fiscalização das empreitadas de Construção da 
Via Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo”. 

 
Despacho n.º 149/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de 
serviços denominado “Estabilização da Margem Esquerda da Ribeira do Junçal, 
onde está implantada a ER 110. Fiscalização”. 

sandro.santos
Realce
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 
 

Aviso n.º 232/2019 
 

Por despacho de 03 de junho de 2019, de Sua 
Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 
disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras à Assistente Técnica 
Conceição de Ponte Abreu Lopes, para a carreira/categoria 
de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Escola Básica 
e Secundária c/PE da Calheta, com efeitos a 1 de julho de 
2019, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior. 

 
Por despacho de 03 de junho de 2019, de Sua 

Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 

disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras à Assistente Operacional Maria 
Inês Sardinha para a carreira/categoria de Técnico Superior, 
do mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária c/PE da 
Calheta, com efeitos a 1 de julho de 2019, ficando 
posicionado na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da carreira de Técnico Superior. 

 
Por despacho de 11 de junho de 2019, de Sua 

Excelência o Secretário Regional de Educação, conforme o 
disposto no artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 12/2018/M, de 6 de agosto, que procede à primeira 
alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 
9 de janeiro, que aprova o Orçamento da RAM para 2018, 
conjugado com o disposto no artigo 99.º - A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercarreiras ao Assistente Operacional 
Alexandra José Gomes Canada, para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico, do mapa de pessoal da Escola Básica 

 
Despacho n.º 150/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido Código dos Contratos Públicos 
para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de aquisição de bens 
denominado “Aquisição até 1200 toneladas de betume asfáltico 30/50 a granel”. 

 
Despacho n.º 151/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas a 
competência para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Nova Ligação Vasco Gil -Fundoa, à Cota 500-1.ª Fase”. 

 
Despacho n.º 152/2019 

Delega, sem a faculdade de subdelegação, no Diretor Regional de Estradas a 
competência para a prática de todos atos referentes à execução do contrato de 
empreitada denominado “Via Expresso Fajã da Ovelha - Ponta do Pargo - 2.ª Fase”. 

 
Despacho n.º 153/2019 

Designa, em regime de comissão de serviço, por um ano, do licenciado Hélder José 
Gomes Jardim, da categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional do Turismo e 
Cultura, para o cargo de Diretor de Departamento de Gestão e Administração, 
equiparado a Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, lugar 
vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2019. 

 
Aviso n.º 238/2019 

Consolidação da mobilidade na categoria da Técnica Superior, Daniela Lúcia Sousa 
Gomes Quadrado, da Vice-Presidência do Governo Regional, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos, da Secretaria Regional dos 
Equipamentos e Infraestruturas, ocupando um posto de trabalho no mapa de pessoal 
do Laboratório Regional de Engenharia Civil. 
 

SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA 
Aviso n.º 239/2019 

Abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para o preenchimento de 9 (nove) postos de trabalho da 
carreira e categoria de assistente técnico, pelo prazo de dez dias úteis a contar da 
data da publicação do presente aviso. 

 
Aviso n.º 240/2019 

Abertura de procedimento concursal destinado ao provimento de um lugar de cargo 
de direção intermédia de 1.º grau, da Direção de Serviços de Apoio à Gestão do 
Gabinete da Secretária Regional do Turismo e Cultura. 
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Despacho n.º 145/2019 
 

Despacho n.º 23/2019 
 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 
aquisição de serviços denominado “Conservação 
Corrente Por Contrato - Rede Viária Regional -  
- 2017/2019. Serviços Auxiliares de Fiscalização”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de serviços supramen-
cionado, praticados pelo Diretor Regional de 
Estradas até à presente data, ao abrigo do disposto 
no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Despacho n.º 146/2019 

 
Despacho n.º 24/2019 
 
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 
aquisição de serviços denominado “Prevenção e 
Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes 
Sobranceiros às Estradas Regionais 103,104,107 e 
110. Projeto de execução. Lotes 1 e 2”. 

 
2 - Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de serviços supramen-
cionado, praticados pelo Diretor Regional de 
Estradas até à presente data, ao abrigo do disposto 
no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 
Despacho n.º 147/2019 

 
Despacho n.º 25/2019 
 
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 

artigos 44.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 
aquisição de bens denominado “Aquisição de 
Equipamentos de Proteção e Segurança, Materiais 
de Construção Civil e Equipamentos de 
Sinalização”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de serviços supramen-
cionado, praticados pelo Diretor Regional de 
Estradas até à presente data, ao abrigo do disposto 
no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 

Despacho n.º 148/2019 
 

Despacho n.º 26/2019 
 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 
aquisição de serviços denominado “Assessoria à 
Fiscalização das empreitadas de Construção da Via 
Expresso Fajã da Ovelha-Ponta do Pargo”. 

 
2 -  Ratifico todos os atos referentes à execução do 

contrato de aquisição de serviços supramen-
cionado, praticados pelo Diretor Regional de 
Estradas até à presente data, ao abrigo do disposto 
no artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, 

a 7 de junho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves 
 

 

Despacho n.º 149/2019 
 

Despacho n.º 27/2019 
 
1 -  Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com os 
artigos 44.º e seguintes do Código do Procedi-
mento Administrativo, delego, sem a faculdade de 
subdelegação, no Diretor Regional de Estradas as 
competências que me estão atribuídas pelo referido 
Código dos Contratos Públicos para a prática de 
todos atos referentes à execução do contrato de 

sandro.santos
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