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Procede à retificação do Aviso n.º 840/2020, de 30 de dezembro, referente à abertura de 
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na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao 
preenchimento de 6 postos de trabalho da carreira de técnico superior, previstos no Mapa 
de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM. Licenciatura em 
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Convocatória para a aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção, 
ao segundo conjunto de candidatos do procedimento concursal para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Declaração de retificação n.º 7/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 244, 5.º Suplemento, de 30 de dezembro de 2020, 
o Anexo ao Despacho n.º 541/2020, pelo presente se 
retifica: 

 
Onde se lê: 
“Habilitações Académicas 
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores - FEUP 
MBA - Master Business Administration em Turismo - 

IPDT/FEUP/OE 
Mestrado em Ciências Empresariais - FEUP” 
 
Deve ler-se: 
“Habilitações Académicas 
Licenciatura em Informática de Gestão - UAL 
MBA - Master Business Administration em Turismo - 

IPDT/FEUP/OE 
Mestrado em Ciências Empresariais - FEUP” 
 
Secretaria Regional de Economia, 4 de janeiro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos 
 
 

Declaração de retificação n.º 8/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 235, de 16 de dezembro de 2020, o Despacho 
n.º 504/2020, pelo presente se retifica: 

 
No ponto 1.,  
onde se lê: 
“1 - Nomear o licenciado Marco António Rodrigues 

Figueira, em regime de comissão de serviço, no cargo de 
Direção Intermédia de 1.º grau, de Diretora de Gestão de 
Recursos, do Instituto de Desenvolvimento Regional.” 

 
Deve ler-se: 
“1 - Nomear o licenciado Marco António Rodrigues 

Figueira, em regime de comissão de serviço, no cargo de 
Direção Intermédia de 1.º grau, de Diretor de Gestão de 
Recursos, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-
RAM.” 

 
Secretaria Regional de Economia, 4 de janeiro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos 
 
 

Declaração de retificação n.º 9/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 243, 2.º Suplemento, de 29 de dezembro de 2020, 
o Despacho n.º 531/2020, pelo presente se retifica: 

 
No ponto 1.,  
onde se lê: 
“1 – Nomear a licenciada em Direito, Maria do Céu de 

Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, 
Técnica Superior, da Vice-Presidência do Governo Regional 
e dos Assuntos Parlamentares, em regime de comissão de 

serviço, no cargo de Diretora do Gabinete de Recursos 
Humanos, cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto 
no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria n.º 40/2020, de 19 de 
fevereiro.” 

 
Deve ler-se: 
“1 – Nomear a licenciada em Direito, Maria do Céu de 

Freitas Gonçalves da Costa Mendes Vieira Fernandes, 
Técnica Superior, da Vice-Presidência do Governo Regional 
e dos Assuntos Parlamentares, em regime de comissão de 
serviço, no cargo de Diretora do Gabinete de Recursos 
Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no n.º 3 do 
artigo 5.º da Portaria n.º 40/2020, de 19 de fevereiro.” 

 
Secretaria Regional de Economia, 4 de janeiro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos 
 
 

Declaração de retificação n.º 10/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 244, 4.º Suplemento, de 30 de dezembro de 2020, 
o Aviso n.º 840/2020, pelo presente se retifica: 

 
No ponto 6.4., onde se lê: 
“6.4. Não são admitidos candidatos que, 

cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria em referência e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho no 
mapa de pessoal da Autoridade Regional das Atividades 
Económicas, idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita o presente procedimento.” 

 
Deve ler-se: 
“6.4. Não são admitidos candidatos que, 

cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, 
sejam titulares da categoria em referência e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho no 
mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP RAM, idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o presente procedimento.” 

 
Secretaria Regional de Economia, 4 de janeiro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos 
 
 

Declaração de retificação n.º 11/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II 
Série, n.º 240, 2.º Suplemento, de 23 de dezembro de 2020, 
o Despacho n.º 524/2020, pelo presente se retifica: 

 
Onde se lê: 
“Considerando a necessidade de proceder à alteração ao 

regime de substituição determinado no meu Despacho 
n.º 403/2019, de 16 de outubro de 2019, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, 
n.º 192, Suplemento, de 13 de novembro.” 

 
Deve ler-se: 
“Considerando a necessidade de proceder à alteração, 

mediante aditamento, ao meu Despacho n.º 403/2019, de 16 
de outubro, publicado no Jornal Oficial da Região 
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Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 192, 
Suplemento, de 13 de novembro, alterado pelo Despacho 
n.º 425/2020, de 29 de outubro, publicado no Jornal Oficial 
da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, 
n.º 206, de 3 de novembro.” 

 
Secretaria Regional de Economia, 4 de janeiro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Santos 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM 
 

 Aviso n.º 21/2021 
 
Para conhecimento dos interessados, e conforme previsto 

no artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
torna-se público que será aplicado o método de seleção 
Entrevista Profissional de Seleção, ao segundo conjunto de 
candidatos do procedimento concursal para constituição de 

vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 
dezassete postos de trabalho na carreira e categoria de 
Técnico Superior para a área de Gestão, Contabilidade, 
Auditoria, Ciências Empresariais, Fiscalidade ou Economia, 
aberto pelo Aviso n.º 364/2020, publicado no JORAM, II 
Série, n.º 143, de 31 de julho, correspondente aos restantes 
35 candidatos aprovados no método de seleção Prova de 
Conhecimentos. 

Os candidatos aprovados convocados neste segundo 
conjunto poderão consultar a respetiva lista onde se encontra 
indicado o dia, hora e local da realização do método de 
seleção Entrevista Profissional de Seleção que se encontra 
afixada junto à entrada do Piso -1, do Instituto de Segurança 
Social da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias Garcia, n.º 14 
Funchal, e disponível na página eletrónica deste Instituto, 
em http://www.seg-social.pt/procedimentos-concursais5. 

 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 

13 de janeiro de 2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela 

Fonseca de Freitas 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 
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