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-  
pelo Departamento de Economia e Investigação 
Operacional da Faculdade de Ciências de Lisboa. 

-  Metainformação e Preenchimento 

Direcção Regional de Estatística da Madeira. 
-  

Universidad Autónoma de Madrid. 
-  

promovido pela The University of Adelaide. 
-  

pela Harvard Graduate School of Education. 
-  Cursos na 

promovido pelo Instituto Nacional de Estatística, 

- Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, 

Inovação e Gestão e pela Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciências (DGEEC). 

 
Outras Experiências Profissionais relevantes: 
-  Membro da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas 

desde 26 de março 2002. 
-  Co-organizadora do 11.º workshop internacional da 

Rede Europeia de Pesquisa sobre Inserção de Jovens, 

Competências e Carreiras, no Funchal em 2003. 
-  Membro da Bolsa de Auditores Internos da Direção 

Regional de Formação Profissional no âmbito da 
norma 9001:2000, de 2005 a 2008. 

-  Co-

Observatórios de Educação e Formação- Inovação e 
melhoria pedagógica, com a organização do OBVIE 
- 
-Observatório da Vida nas Escolas do Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas (CIIE), 2016. 

-  
Estudantes do Ensino Secun
de março de 2019. 

-   Apoio técnico no Observatório de Educação da RAM 
em matérias relacionadas com o planeamento e 
controlo de gestão. 

-  Tratamento e análise de dados estatísticos no âmbito 
de trabalhos científicos. 

-  Realização de estudos e relatórios de apoio à 
formulação, acompanhamento e avaliação do sistema 
educativo regional. 

 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 
 

Aviso n.º 528/2021 
 

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 Diretor Regional de Desporto, por despacho 
datado de 23 de agosto de 2021, a lista de ordenação final dos 
candidatos, referente ao procedimento concursal comum, para 
constituição de relação jurídica de emprego na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação 
de dez postos de trabalho, da carreira e categoria de Assistente 
Operacional, previsto no mapa de pessoal da Direção Regional 
de Desporto, conforme aviso n.º 802/2020, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 242, II Série, 3.º 
Suplemento, de 28 de dezembro, se encontra afixada no placar 

dos serviços, sita à Rua dos Hortas, n.º 28 a 34, 9050-024 
Funchal e disponibilizada no site oficial desta Direção 
Regional. 
 

Funchal, 23 de agosto de 2021. 
 

O DIRETOR DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE 
DESPORTIVA, Dr. Juan Pedro Gonçalves Gonçalves  

(em substituição do Diretor Regional, ao abrigo do Despacho 
n.º 148/2020, de 16 de abril, publicado no JORAM, n.º 75, II série, 
de 17 de abril) 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 
CIDADANIA 

 
Aviso n.º 529/2021 

 
Convocatória para prova de conhecimentos 
 
Procedimento concursal comum aberto pelo Aviso

 n.º 850/2020, publicado no JORAM, II Série, 5.º Supl., n.º 244, 
de 30/12/2020, para ocupação de 3 postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente operacional, do sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Inclusão Social e Cidadania a afetar ao mapa de 
pessoal da Direção Regional dos Assuntos Sociais 

 
Na sequência da deliberação do júri de admissão dos 

candidatos, constante na lista anexa ao procedimento concursal 
acima identificado, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento 
Administrativo,  

convocam-se os mesmos para a realização da prova escrita 
de conhecimentos, que terá lugar: 

Dia e hora: 15 de setembro, às 10:00 horas. 
Local: Escola Secundária Jaime Moniz  Largo Jaime 

Moniz - 9064-503 Funchal 
Entrada: Em frente aos CTT 
A lista anexa efetua a distribuição dos candidatos 

admitidos, pelas salas onde realizarão a prova de 
conhecimentos, com identificação da respetiva sala. 

Informa-se ainda que a presente convocatória e respetiva 
lista anexa estão afixadas e disponíveis nos seguintes locais e 
sítios:  

a) Página eletrónica da Secretaria Regional de Inclusão 
Social e Cidadania, em http://www.madeira.gov.pt/sric 
no separador RH e Recrutamento. 

b) Junto à entrada do edifício da Secretaria Regional de 
Inclusão Social e Cidadania, sita à Rua João de Deus, 
n.º 5, 9050-027, Funchal. 

 
Outra Informação relevante sobre a Prova de 

Conhecimentos: 
- A prova de conhecimentos, conforme referido no 

aviso de abertura n.º 850/2020, publicado JORAM, II 
Série, 5.º Supl., n.º 244, de 30 de dezembro, incidirá 
sobre as temáticas constantes no supracitado aviso de 
abertura e sobre o conhecimento da língua portuguesa.

- Possibilidade de consulta de legislação não anotada. 
-  Impossibilidade de utilização de qualquer 

equipamento informático. 
- Duração da prova: 2 horas, com início às 10h00 e 

conclusão às 12h00.  
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, 20 de 

agosto de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Rosária Isabel Pereira Correia 

Sardinha 


