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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
Aviso n.º 91/2021 

Afixação da lista unitária de ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de trabalho da carreira de assistente 
técnico, do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, 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, de 9 de dezembro. 
 

Aviso n.º 92/2021 
Afixação da da lista unitária de ordenação final, no âmbito no procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento de 3 postos de 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, de 9 de 
dezembro. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
Declaração de Retificação n.º 38/2021 

Retifica o Despacho n.º 2/2021, de 5 de janeiro do Secretário Regional de Saúde e 
Proteção Civil, que concede a equiparação a bolseiro ao trabalhador em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Serviço de Saúde da Região Autónoma 
da Madeira, EPERAM, Filipe Gomes Fernandes. 
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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Aviso n.º 91/2021 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 28.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/OG
overno/Secretarias/Structure/Publicacoes, da lista unitária de 
ordenação final, no âmbito 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, 8 de março de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 
 

 
Aviso n.º 92/2021 

 
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.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/OG
overno/Secretarias/Structure/Publicacoes, da lista unitária de 
ordenação final, no âmbito no procedimento concursal 
comum destinado ao recrutamento de 3 postos de 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, 8 de março de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Gonçalo Nuno Santos 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO 

CIVIL 
 

Declaração de Retificação n.º 38/2021 
 

Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II Série, 
n.º 2, de 5 de janeiro de 2021, o Despacho n.º 2/2021, do 
Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, que concede a 
equiparação a bolseiro ao trabalhador em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, 
Filipe Gomes Fernandes, integrado na carreira especial de 
enfermagem, procede-se à sua retificação:  

Assim, 
 
Onde se lê: 
“Considerando que o trabalhador em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 
EPERAM, Filipe Gomes Fernandes, integrado na carreira 
especial de enfermagem, encontra-se a frequentar o Curso 
de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica até ao dia 19 de fevereiro de 
2021.” 

 
Deve ler-se: 
“Considerando que o trabalhador em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal 
do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 
EPERAM, Filipe Gomes Fernandes, integrado na carreira 
especial de enfermagem, encontra-se a frequentar o Curso 
de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica até ao dia 7 de maio de 2021.” 

 
Onde se lê:  
“2.  A concessão da equiparação a bolseiro é feita sob a 

modalidade de dispensa temporária parcial do 
exercício de funções, no período compreendido 
entre a data da publicação do presente despacho e o 
dia 19 de fevereiro de 2021.” 

 
Deve ler-se:  
“2.  A concessão da equiparação a bolseiro é feita sob a 

modalidade de dispensa temporária parcial do 
exercício de funções, no período compreendido 
entre a data da publicação do presente despacho e o 
dia 7 de maio de 2021.” 

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no 

Funchal, aos 15 dias do mês de março de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, 

Pedro Miguel de Câmara Ramos 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 
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