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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Aviso n.º 579/2019 
 

Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 30.º e 
31.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, pelo presente 
aviso se informa da afixação, no Departamento Adminis-
trativo da Vice-Presidência do Governo Regional, e da 
disponibilização, na página eletrónica da Vice-Presidência 
do Governo Regional, em  

https://www.madeira.gov.pt/vp/GovernoRegional/OGov
erno/Structure/AVicePresidencia/Publicacoes, da lista de 
candidatos com intenção de exclusão, no procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para ocupação de cinco lugares de 
assistente técnico, da carreira de assistente técnico, 
destinado ao preenchimento de cinco postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal da Direção Regional da 
Economia e Transportes (DRET), abrangidos pelo Sistema 
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da 
Vice-Presidência do Governo Regional (VP), aberto pelo 
Aviso n.º 381/2018, publicado no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 200, de 27 de 
dezembro. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, 16 de setembro 

de 2019 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Olim 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 

 
Aviso n.º 580/2019 

 
Por despacho de 6 de agosto de 2018, do Diretor Regional 

de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do Despacho de 
delegação de competências do Secretário Regional de 
Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, publicado no 
JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foram autorizadas 
as contratações por tempo indeterminado aos docentes da 
educação, dos ensinos básicos e secundário do pessoal docente 
especializado em educação e ensino especial, a seguir 
indicados, no Quadro de Zona Pedagógica 1: 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Mary Yeny da Silva 

Fernandes 

100.EE (Educação Pré-escolar -  

- Educação Especial) 

Tânia Maria Mendonça 

Correia 

100.EE (Educação Pré-escolar -  

- Educação Especial) 

Andreia Marques Resende 
110.EE (1º Ciclo do Ensino 

Básico - Educação Especial) 

Célia Maria Monteiro 

Gouveia 

110.EE (1º Ciclo do Ensino 

Básico - Educação Especial) 

Fábia Maria Lopes Coelho 
110.EE (1º Ciclo do Ensino 

Básico - Educação Especial) 

Nome Grupo/Disciplina 

Ivo Miguel Prates Secretário 
110.EE (1º Ciclo do Ensino 

Básico - Educação Especial) 

Adriana de Jesus Gomes 

Augusto 

700.EE (2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário -  

- Educação Especial) 

Sandra Rubina Nunes 

Mendonça 

700.EE (2º e 3º Ciclos do Ensino 

Básico e Ensino Secundário -  

- Educação Especial) 

Cátia Andreia Jardim 

Andrade Nunes 
550 (Informática) 

Cátia Andreia Monteiro Silva 550 (Informática) 

Márcia Patrícia  

Nunes Martins 

620 (Educação Física  

(3CEB/ES) 

 
(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
(Não são devidos emolumentos). 
 
Direção Regional de Inovação e Gestão, 20 de setembro 

de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, 

António José de Carvalho Lucas 
 

 
Aviso n.º 581/2019 

 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferida a docente do 1.º ciclo do ensino básico, com 
contrato por tempo indeterminado a seguir indicada, do 
quadro do Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, 
para a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da 
Assomada. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Ângela Maria de Freitas 

Nóbrega 

110 (1.º Ciclo do Ensino 

Básico) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferida a docente do 1.º ciclo do ensino básico, com 
contrato por tempo indeterminado a seguir indicada, do 
quadro do Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, para o 
quadro de zona pedagógica 1. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Maria Eduarda Campos 

Teixeira Silva 
110 (1.º Ciclo do Ensino Básico) 
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Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferido o docente do 1.º ciclo do ensino básico, com 
contrato por tempo indeterminado a seguir indicado, do 
quadro do Agrupamento de Escolas Santos Simões, para o 
quadro de zona pedagógica 1. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Duarte Nuno dos Santos Vaz 

Alves 

110 (1.º Ciclo do Ensino 

Básico) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro foi 
transferido o docente do 2.º ciclo do ensino básico, com 
contrato por tempo indeterminado a seguir indicado, do 
quadro do Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, 
para o quadro de zona pedagógica 1. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Marco Filipe da Mota Ramos 260 (Educação Física 2EB) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro foi 
transferida a docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicada, do quadro do Agrupamento de Escolas de 
Sampaio, para a Escola Básica dos 1.º , 2.º e 3.º Ciclos com 
Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Luísa Maria Nunes Figueira da 

Silva 
300 (Português) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferida a docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicada, do quadro do Agrupamento Escola Poeta 
António Aleixo, para a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do 
Estreito de Câmara de Lobos. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Maria Albertina de Cintra 

Serrão Alves Sá 
400 (História) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 

publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferida a docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicada, do quadro do Agrupamento de Escolas 
Vergílio Ferreira, para o quadro de zona pedagógica 1. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Ana Teresa Gonçalves 

Domingos 
400 (História) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferido o docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicado, do quadro do Agrupamento de Escolas 
Albufeira Poente, para a Escola Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Luís Manuel Martins Ferreira 410 (Filosofia) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro foi 
transferido o docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicado, do quadro do Agrupamento de Escolas do 
Cerco do Porto, para o quadro de zona pedagógica 1. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

António Manuel Costa Coelho 420 (Geografia) 

 

 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferida a docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicada, do quadro do Agrupamento de Escolas D. 
Pedro IV, Vila do Conde, para a Escola Básica e 
Secundária Padre Manuel Álvares. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Maria de Fátima Ramos Silva 510 (Física e Química) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferido o docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicado, do quadro do Agrupamento de Escolas 



4    
Número 174 

14 de outubro de 2019 

 

Padre António de Andrade, para a Escola Básica dos 2.º e 
3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

Paulo Egídio Gomes Jardim 520 (Biologia e Geologia) 

 
 
Por despacho de 27 de julho de 2018, do Diretor 

Regional de Inovação e Gestão ao abrigo do ponto 1.7 do 
Despacho de delegação de competências do Secretário 
Regional de Educação n.º 413/2017, de 27 de outubro, 
publicado no JORAM n.º 186, II série, de 27 de outubro, foi 
transferido o docente do 3.º ciclo do ensino básico e do 
ensino secundário, com contrato por tempo indeterminado a 
seguir indicado, do quadro do Agrupamento de Escolas 
Vergílio Ferreira, para a Escola Básica e Secundária Dr. 
Ângelo Augusto da Silva. 

 

Nome Grupo/Disciplina 

António Pedro Cardoso 

Vasques Osório 

620 (Educação Física 3 

CEB/ES) 

 
(Não carece de fiscalização prévia pela Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
(Não são devidos emolumentos). 
 
Direção Regional de Inovação e Gestão, 20 de setembro 

de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, 

António José de Carvalho Lucas 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 

 
Aviso n.º 582/2019 

 
Procedimento concursal comum de recrutamento para 

preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e 
categoria de assistente operacional, para o mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional da Saúde e Serviços 
Dependentes, que foram ocupados com recurso a programas 
de emprego, previstos no anexo I do Despacho que aprova o 
Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 
1.º Trimestre de 2019, a que se refere o Aviso n.º 225/2019, 
publicado no JORAM, II série, n.º 104, de 19 de junho 

 

Homologação da lista unitária de ordenação final 
 

Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, após 
homologação do Secretário Regional da Saúde, por 
despacho datado de 8 de outubro de 2019, a Lista Unitária 
de Ordenação Final do procedimento concursal comum de 
recrutamento para preenchimento de 2 (dois) postos de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional, 
para o mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional 
da Saúde e Serviços Dependentes, que foram ocupados com 
recurso a programas de emprego, previstos no Anexo I do 
Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de 
Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 104, de 19 de junho, através do Aviso 
n.º 225/2019, se encontra afixada na sede da Secretaria 
Regional da Saúde, sita na Rua da Carreira, n.º 107, no 
Funchal, e disponibilizada na página eletrónica desta 
Secretaria Regional, https://www.madeira.gov.pt/srs/. 

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 11 dias 
do mês de outubro de 2019. 

 
O CHEFE DE GABINETE, Miguel Pestana 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

PESCAS 
 

Aviso n.º 583/2019 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o 
trabalhador Emanuel Jorge Roque de Sousa, Assistente 
Operacional, do sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, 
afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Pescas, 
com contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, solicitou a rescisão do contrato que detinha 
com esta Secretaria, a qual foi aceite com efeitos a partir de 
24 de novembro de 2019. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 9 de 

outubro de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira 

Soares 
 

 
Aviso n.º 584/2019 

 
De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notifica-se os 
candidatos aprovados, incluindo os que foram excluídos no 
decurso da aplicação dos  métodos de seleção, que foi 
homologada, por Despacho de Sua Excelência o Secretário 
Regional de Agricultura e Pescas, de 8 de outubro de 2019, a 
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados ao 
procedimento concursal comum, para ocupação de onze 
postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, da 
carreira de Assistente Operacional, previstos no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Agricultura e Pescas, a afetar ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Pescas, mediante a 
constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto mediante aviso publicado na II 
Série do JORAM n.º 65, Suplemento de 16 de abril de 2019.  

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83- 
A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria 
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se os interessados de 
que a referida lista unitária de ordenação final, devidamente 
homologada, dos candidatos aprovados ao procedimento 
concursal comum, encontra-se afixada no placard da 
Direção de Serviços de Recursos Humanos, do Gabinete do 
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, sita à Avenida 
Arriaga, Edifício Golden Gate, n.º 21-A, 4.º andar, 9000- 
-060 Funchal e disponibilizada na página eletrónica da 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, em  

https://www.madeira.gov.pt/srap/GovernoRegional/OG
overno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoe. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, aos 11 de 

outubro de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira 

Soares 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração da Justiça. 

 

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. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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