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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Declaração de Retificação n.º 74/2021 
 

Por ter saído com inexatidão o ponto 2 do Despacho 
n.º 302/2021, de 18 de agosto, relativo à nomeação do 
Técnico Especialista José Marco Cabral de Oliveira, assim 
se retifica:  

 
Onde se lê:  
2- O Técnico Especialista ora nomeado tem direito a 

auferir uma remuneração base mensal ilíquida 
correspondente a 65,45% do valor padrão fixado para os 

 
 
Deve ler-se:  
2- O Técnico Especialista ora nomeado tem direito a 

auferir uma remuneração base mensal ilíquida 
correspondente a 76,83% do valor padrão fixado para os 

 
 

Secretaria Regional das Finanças, 19 de agosto de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de 

Andrade Gouveia 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Aviso n.º 524/2021 

 
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 da Chefe de Gabinete de Sua Excelência O 
Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 
Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo, por despacho 
datado de 19 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 três postos de trabalho, da 
carreira e categoria de Técnico Superior, previsto no mapa 
de pessoal da Direção Regional de Desporto, conforme 
Aviso n.º 800/2020, 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, 
sito à Rua das Hortas, n.º 28 a 34, 9050-024, Funchal e 
disponibilizada na página eletrónica desta Direção 
Regional. 
 

Funchal, 19 de agosto de 2021. 
 
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia 

Figueiredo 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

 
Aviso n.º 525/2021 

 
1 -  Nos termos dos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua 
atual redação, artigos 14.º, 15.º e 16.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de 

agosto, que adaptou à administração regional 
autónoma da Madeira a LTFP, artigo 48.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 
de dezembro, conjugados com o artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 
janeiro, faz-se público que, por meu despacho de 5 
de agosto de 2021, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso na II Série do Jornal Oficial da 
RAM, procedimento concursal comum para 
ocupação, mediante a constituição de relação 
jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 
um posto de trabalho previsto e não ocupado, na 
categoria de Técnico Superior, da carreira Técnica 
Superior, no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar ao 
mapa de pessoal da Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

 
2 -  De acordo com o Mapa Regional Consolidado de 

Recrutamentos aprovado pela Vice-Presidência do 
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, 
em 8 de março de 2021, foi autorizado o 
recrutamento de um Técnico Superior, para a 
Divisão de Controlos e Licenciamentos 
Agroalimentares, hierarquicamente dependente da 
Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária, 
da Direção Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 

 
3 -  Lei aplicável - Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

redação atual, adaptada à administração regional 
autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, Decreto 
Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de 
dezembro, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 
11 de janeiro, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro e 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, adaptado à 
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 25/2001/M, de 24 de agosto.  

 
4 -  O local de trabalho - Divisão de Controlos e 

Licenciamentos Agroalimentares, 
hierarquicamente dependente da Direção de 
Serviços de Alimentação e Veterinária, da Direção 
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
sita à Avenida do Mar e das Comunidades 
Madeirenses, n.º 23 - 2.º andar 9000-054 Funchal. 

 
5 -  Prazo de validade: o procedimento concursal é 

valido para o preenchimento do posto de trabalho a 
ocupar e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 
30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, 
de 11 de janeiro. 

 
6 -  Posição remuneratória: O posicionamento 

remuneratório do trabalhador recrutado numa das 
posições remuneratórias da categoria de Técnico 
Superior, da carreira Técnica Superior, terá em 
conta o preceituado no artigo 38.º da LTFP, 
podendo recorrer-se ao mecanismo de negociação, 


