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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAE TECNOLOGIA

DIREÇÀO REGIONAL DE JWENTUDE

Aviso n.u 17712021

Nos termos do n.o 1 do artigo 24.o da Portaria
n." I25-N2019, de 30 de abril, torna-se público que a Prova de
Conhecimentos do procedimento concursal comum, destinado
ao recrutamento de 2 postos de trabalho, da carreiralçategoria
de Assistente Técnico, para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, na Direção
Regional de Juventude, conforme aviso n.u 785l2020,publicado
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n." 242,
II Série, de 28 de Dezembro, realizar-se-â no próximo dia 8 de
maio de 2021, devendo os candidatos admitidos consultarem a
lista onde se encontra indicado o local e hora de realização da
prova de conhecimentos, a qual se encontra disponível para
consulta na Direção Regional de Juventude, sito à Rua dos
Netos, n.o 46 - 9000-084 Funchal, bem como no site oficial
desta Direção Regional www.madeira.gov.pt/új, no link
"Direção - Instrumentos de Gestão - procedimentos
concursais".

Funchal, 26 de alrrril de 2021

O DtnnroR Rrctoual DE JuvENTUDr,, João Filipe Gaspar
Rodrigues

Aviso n.o 17812021

Nos termos do n.o I do artigo 24.o da Portaria
n.' 125-A1201 9, de 30 de abril, torna-se público que a Prova
de Conhecimentos do procedimento concursal comum,
destinado ao tecrutamento de 3 postos de trabalho, da
carreira/categoria de Assistente Operacional, para
constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, na Direção Regional de Juventude,
conforme aviso n.o 78412020, publicado no Jornal Oficial
da Região Autónoma da Madeira, n." 242,II Série, de 28 de
Dezembro, rcalízar-se-â no próximo dia 8 de maìo d,e2021,
devendo os çandidatos admitidos consultarem a lista onde
se encontra indicado o local e hora de realização da prova
de coúecimentos, a qual se encontra disponível para
consulta na Direção Regional de Juventude, sito à Rua dos
Netos, n.o 46 - 9000-084 Funchal, bem como no site oficial
desta Direção Regional www.madeira.gov.ptldrj, no liú
"Direção - Instrumentos de Gestão - procedimentos
concursais".

Funchal,26 de abril de202l

29 de abril dç2021

adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n." 5120041ll;/-, de 22 de abril, alterado
pelos Decretos Legislativos Regionais n."s 2712006l\4, de
14 de julho, e 27120161M, de 6 de julho, toma-se público
que, por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Mar e Pescas, datado de 26 de abril de 2021, se encontra
aberto procedimento concursal destinado ao preenchimento
de um lugar de cargo de direção interrnédia de l.o grau, da
Direção Regional de Pescas, da Secretaria Regional de Mar
e Pescas.

1 Cargo dirigente a prover: Cargo de Direção
Intermédia de 1.o grau, da Direção de Serviços de
Desenvolvimento, Administração e Modernização
da Pesca, previsto no n." 3 do artigo 3.u da Portaria
n.' 28312020, publicada na I serie do JORAM, N.o
720,3." suplemento, de 26 de juúo;

2. Área de atuação: As constantes do n.o I do artigo 8.o
da Lei n.o 212004, de 15 de janeiro, e, no âmbito da
missão da Direção de Serviços de Desenvol-
vimento, Administração e modernização das Pescas,
as constantes do artigo 3.' da Portari a n.o 283/2020,
de 26 dejunho, atrás referida;

3. Ár'ea de reclutamento e requisitos legais de
provimento: Licenciatura em Gestão e os constantes
do n.o I do artigo 3.'-A do Decreto Legislativo
Regional n." 5120041M, de 22 de abril, aditado pelo
Decreto Legislativo Regional n." 2'7/2006/M, de 14
de julho, e alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n." 2712016/M, de l4 de julho, a saber:
I. Ser trabalhador em ftinções pirblicas por

tempo indeterminado;
II. Possuir 6 anos de experiência profissional em

funções, caÍgos, carreiras ou categorias. para
cujo exercício ou provimento seja exigível
licenciatura em Gestão.

4. Perfilpretendido:
I. Conhecimento especializado e experiência

profissional técnica na írea das atribuições da
Direção de Serviços de Desenvolvimento,
Administração e Modemização daa Pesca,
nomeadamente as previstas no artigo 3.o da
Portaria n." 28312020, de 26 de juúo;

II. Capacidade de coordenação e liderança;
IIL Orientação para a mudança;
IV. Capacidade de planeamento e organização;
V. Sentido critico.

5. Apresentação de candidatura: A candidatura ao
presente procedimento concursal é apresentada no
prazo máximo de dez dias contados do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso, através de
requerimento dirigido ao Senhor Chefe de Gabinete
de Sua Excelência o Secretário Regional de Mar e
Pescas.

6. Documentos a juntar ao requerimento:

6.1. O requerimento de admissão ao procedimento
concursal deve ser acompanhado da seguinte
documentação, sendo que a falta de qualquer
elemento determinará a exclusão:
a) Cuniculum Vitae delalhado, devidamente

datado e assinado;
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O DIREToR RrcToI'T.q.r DE JWENTUoE, João Filipe
Gaspar Rodrigues

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Aviso n.o 17912021

Em cumprimento do disposto no n.o 2 do artigo 21 .o da
Lei n.o 212004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os
51/2005, de 30 de agosto; 64-N2008, de 31 de dezembro; 3
Bl20l0, de 28 de abril; 6412011, de 22 de dezembro;
6812013, de 29 de agosto, e, 12812015, de 3 de setembro, e


