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foram ocupados com recurso a programas de emprego, previstos no Anexo I 
(1.ª prioridade) do Despacho que aprova o Mapa Regional Consolidado de 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Despacho n.º 376/2020 
 

Considerando que ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e adaptada à Região 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
foi aberto procedimento de seleção destinado ao 
preenchimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau 
do Gabinete do Secretario Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Diretor de Serviços de Gestão Financeiro, 
cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 125, 
de 02 de julho de 2020, aviso n.º 288/2020. 

Considerando que cumpridos os formalismos atinentes 
ao processo de seleção, em consonância com o preceituado 
no n.º 5 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
o júri do procedimento de seleção deliberou propor a 
nomeação do licenciado António Alberto Rodrigues 
Teixeira  no cargo de Diretor de Serviços de Gestão 
Financeira do Gabinete do Secretario Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo a que o 
candidato face à pontuação obtida na aplicação dos 
métodos de seleção, demonstrou possuir o perfil exigido, a 
competência técnica e a aptidão para o exercício das 
funções do lugar a prover. 

Considerando que o licenciado António Alberto 
Rodrigues Teixeira, reúne os requisitos constantes do n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e do 
n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, 
bem como o perfil indicado para prosseguir as atribuições 
da Direção de Serviços de Gestão Financeira do Gabinete 
do Secretario Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 
previstas no 5.º da Portaria conjunta n.º 84/2020, de 20 de 
março, publicada no JORAM, I série, n.º 51.º, de 20 de 
março. Série, n.º 43, 2.º Suplemento de 08 de março de 
2017, como se evidencia pela nota curricular junta ao 
presente Despacho. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º-A a 
5.º do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 
abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 14 de julho, determino: 

 
1 -  Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo 

período de três anos, o licenciado António Alberto 
Rodrigues Teixeira, técnico superior do mapa de 
pessoal do Gabinete do Secretário, Secretaria 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no 
cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor 
de Serviços de Gestão Financeira, do Gabinete do 

Secretario Regional de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 

 
2 -  A presente nomeação produz efeitos a 25 de 

setembro de 2020. 
 
3 -  A nota relativa ao currículo académico e 

profissional do nomeado, parte integrante do 
presente despacho, consta em anexo. 

 
Esta despesa tem cabimento orçamental.  
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

25 de setembro de 2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Anexo do Despacho n.º 376/2020,  
de 30 de setembro 

 
Nota Curricular 

 
Dados Pessoais: 
Nome: António Alberto Rodrigues Teixeira 
Data de nascimento: 28 de março de 1966 
Naturalidade: Santa Maria Maior 
 
Habilitações Académicas: 
-  Licenciatura em Economia pela Universidade da 

Madeira 
 
Experiência Profissional: 
- Nomeado em janeiro de 2020, Diretor de Serviços 

de Gestão Financeira em regime de substituição; 
- Nomeado em abril de 2015, Técnico Especialista 

no Gabinete do Secretário Regional de Educação; 
-  Nomeado em fevereiro de 2013, Técnico 

Especialista no Gabinete do Secretário Regional de 
Educação e Recursos Humanos; 

- Nomeado em agosto de 2005, Coordenador 
Especialista do departamento de contabilidade da 
SRE/GGF; 

- Nomeado em março de 2002, coordenador do 
departamento de contabilidade da SRE/GGCO; 

- Iniciou funções em julho de 1989, na Direção 
Regional de Finanças, Administração e Pessoal, 
onde desempenhou funções na área de 
contabilidade. 

 
Formação Profissional: 
- Acão de Formação: “A Importância dos Estudos 

para a Gestão”, dia 30 de maio de 2019, promovida 
pelo GUG/DRE. 

- Acão de Formação: “Documentos de Gestão e de 
Apoio à Decisão”, dia 23 de maio de 2019, 
promovida pelo GUG/DRE.  

Recrutamentos do 1.º Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 677/2019, de 9 de 
dezembro. 

 
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 

Aviso n.º 497/2020 

Afixação da lista dos candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal 
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 22 postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto pelo Aviso n.º 336/2020, de 17 
de julho 
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- Ação de Formação: “Código dos Contratos Públicos e 
sua Articulação com o Orçamento da RAM para 
2019”, dia 6 de fevereiro de 2019, promovida pelo 
GUG/DRE. 

- Ação de Formação: “Orçamento 2019 - Diplomas e 
Execução”, dia 9 de janeiro de 2019, promovida pelo 
GUG/DRE. 

- Participação na conferência “Insularidade e Educação 
- Educar e Formar no Atlântico”, no dia 07 de 
dezembro de 2018. 

- De 3 novembro 2017 a 4 junho de 2018 - Ação de 
Formação: “SNC-AP”, em regime de e-learning, 
promovida pela Unidade de Implementação da Lei de 
Enquadramento Orçamental (UniLEO) e pela 
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA). 

- De 26 a 27 de setembro de 2018, curso: “Controlo de 
Boa Gestão Financeira”, promovido pela DRAPMA. 

- De 16 a 20 abril de 2018, Ação de Formação: 
“Microsoft Excel - Nível 3”, promovida pelo 
GUG/DRE. 

- Acão de Formação: “Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso”, no dia 19 de dezembro de 
2017, promovida pelo GUG/DRE.  

- De 26 a 29 de setembro de 2017 - Curso: “Sistema de 
Normalização Contabilística - AP”, promovido pela 
DRAPMA. 

- Participação na conferencia “Tecnologias Digitais e 
Promoção das Aprendizagens”, dia 24 de outubro de 
2017. 

- Ação de Formação: “SIADAP - Da Teoria à Prática”, 
dia 10 de fevereiro de 2017, promovida pelo 
GUG/DRE. 

- Ação de Formação: “Orçamento de 2017 - 
- Diplomas e Execução”, dia 8 de fevereiro de 2017, 
promovida pelo GUG/DRE. 

- Ação de Formação: “Sistema de Controlo Interno e 
Acão Disciplinar”, dia 16 de dezembro de 2016, 
promovida pelo GUG/DRE. 

- Ação de Formação: “Orçamento PIDDAR”, dia 30 de 
novembro de 2016, promovida pelo GUG/DRE. 

- De 13 a 18 de outubro de 2016, curso: “Sistema de 
Normalização Contabilística - AP”, promovido pela 
DRAPMA. 

- Ação de Formação: “Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, dia 30 de maio de 
2016, promovida pelo GUG/DRE. 

- Ação de Formação: “SIADAP - Instrumentos de 
Gestão e Avaliação”, dia 12 de dezembro de 2016, 
promovida pelo GUG/DRE. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Aviso n.º 493/2020 
 

Por Despacho de Sua Excelência o Secretário Regional 
de Economia, datado de 3 de setembro de 2020, foi 
autorizada a renovação da comissão de serviço, do Dr. 
Helder Leonel Velosa Ribeiro, no cargo de Chefe de 
Divisão da Divisão de Apoio aos Sistemas de Incentivos, 
do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, 
com efeitos a partir de 14 de setembro de 2020. 

  
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da 

Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Economia, 14 de setembro de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 

Aviso n.º 494/2020 
 

Nos termos do n.º 6 do artigo 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 Gabinete de Recursos Humanos, do 
Gabinete do Secretário Regional de Economia, e da 
disponibilização, na página eletrónica da Secretaria 
Regional de Economia, em  
(https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGov
erno/Secretarias/Structure/Publicacoes), da lista retificada 
de candidatos excluídos, 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 Terrestres (DRETT), abrangidos pelo Sistema 
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Economia (SREM), 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. 

 
Secretaria Regional de Economia, 28 de setembro de 

2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 

 
 Aviso n.º 495/2020 

 
Nos termos e para os efeitos previstos nos art.os 22.º e 

23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, pelo 
presente aviso se informa da afixação, no Gabinete de 
Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de 
Economia, e da disponibilização, na página eletrónica da 
Secretaria Regional de Economia, em  
(https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGov
erno/Secretarias/Structure/Publicacoes), da lista de 
candidatos com intenção de exclusão, no procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento de 3 postos de 
trabalho da carreira de assistente técnico, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos 
no Anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o 
Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 676/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 210, de 9 de dezembro. 

 
Secretaria Regional de Economia, 28 de setembro de 

2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 
 

Aviso n.º 496/2020 
 

Nos termos e para os efeitos previstos nos art.os 22.º e 
23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, pelo 
presente aviso se informa da afixação, no Gabinete de 
Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de 
Economia, e da disponibilização, na página eletrónica da 
Secretaria Regional de Economia, em  
(https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGov
erno/Secretarias/Structure/Publicacoes), da lista de 
candidatos com intenção de exclusão, no procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento de 3 postos de 
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trabalho da carreira de técnico superior, do Instituto de 
Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, que foram 
ocupados com recurso a programas de emprego, previstos 
no Anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que aprova o 
Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019, aberto pelo Aviso n.º 677/2019, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), II Série, n.º 210, de 9 de dezembro. 

 
Secretaria Regional de Economia, 28 de setembro de 

2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM 
 

 Aviso n.º 497/2020 
 

Para conhecimento dos interessados, torna-se público 
que a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de vinte e dois 

postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, aberto pelo Aviso n.º 336/2020, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 135, 2.º Suplemento, de 17 de julho, 
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. 

Mais se informa e com vista à realização da audiência 
prévia, nos termos dos artigos 22.º e 23.º, conjugados com o 
artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que 
os interessados dispõem de um prazo de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicação do presente Aviso, para 
dizerem o que se lhes oferecer. 

Informamos ainda que a todos os candidatos admitidos 
serão aplicados os métodos de seleção Prova de 
Conhecimentos e Entrevista Profissional de Seleção, por 
não existirem candidatos nas condições previstas no n.º 2, 
do artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

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

23 de setembro de 2020. 
 
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: € 1,83 (IVA incluído) 
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