
2  
Número 176 

21 de setembro de 2020 

 
Aviso n.º 449/2020 

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Hélio Roberto 
Carvalho Fernandes e Idalina Liliana Gomes dos Santos, para a carreira/categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. 
Eduardo Brazão de Castro. 
 

Aviso n.º 450/2020 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Sofia Marlene 
Quintal Camacho e Tânia Andreia Correia Baroca Marote, para a carreira/categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos dos 
Louros. 
 

Aviso n.º 451/2020 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Odília Fernandes 
dos Santos Andrade, para a carreira/categoria de assistente operacional do mapa de 
pessoal da Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade. 

 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Despacho n.º 364/2020 

 
Considerando que a Portaria n.º 21/2013, de 25 de março 

prevê que os estágios do Programa Eurodisseia que se 
realizem na Região Autónoma da Madeira têm uma duração 
mínima de quatro e máxima de sete meses; 

Considerando que o Despacho n.º18/2020, publicado no 
JORAM em 9 de janeiro, serie II, n.º 6, determinou, no seu 
n.º1, que “Os estágios a realizar na RAM no âmbito do 
Programa Eurodisseia, durante o ano de 2020, têm a duração 
de quatro meses.” 

Considerando que a situação de pandemia causada pela 
COVID-19 motivou a suspensão do referido Programa; 

Considerando que na sequência das orientações 
emanadas pela Coordenação do Programa Eurodisseia, no 
sentido de reativar o programa no corrente ano, foi dada a 
indicação da respetiva implementação, ainda que por um 
período mínimo de 3 meses; 

Considerando os condicionalismos decorrentes do 
COVID-19 e as orientações subsequentes com vista à 
reativação do Programa Eurodisseia, torna-se necessário 
efetuar um ajustamento à duração dos estágios realizados na 
Região Autónoma da Madeira, à semelhança das demais 
regiões da Assembleia das Regiões da Europa.  

Nestes termos, determino a alteração do n.º 1 do 
Despacho n.º18/2020, de 9 de janeiro, que passará a ter a 
seguinte redação: 

 
“1 -  Os estágios a realizar na RAM no âmbito do 

Programa Eurodisseia, durante o ano de 2020, têm a 
duração de três meses.” 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 

aos 18 de setembro de 2020. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
 Aviso n.º 441/2020 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso 

da delegação de competências previstas no ponto 1.7 do 
Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional 

de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado 
contrato de trabalho por tempo indeterminado com Ana Maria 
dos Santos Gonçalves Nunes, para a carreira/categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal da Escola Básica dos 
2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade, com 
início a 01 de setembro de 2020, nos termos da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 16 de 

setembro de 2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 

 
 Aviso n.º 442/2020 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no 

uso da delegação de competências previstas no ponto 1.7 do 
Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no 
JORAM n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi 
celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado 
com Cátia Rubina Brito Gonçalves e Dina Pereira Ferreira 
Reis, para a carreira/categoria de assistente operacional do 
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária Dr. Luís 
Maurílio da Silva Dantas, com início a 01 de setembro de 
2020, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 16 de 

setembro de 2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 

 
 Aviso n.º 443/2020 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no 

uso da delegação de competências previstas no ponto 1.7 do 
Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no 
JORAM n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi 
celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado 
com Albino de Olim, Elsa Maria Rodrigues Teixeira, Filipa 
Andreia Silva Serrão, Maria da Graça de Jesus Góis e 
Sandra Celeste da Silva Fernandes, para a carreira/categoria 
de assistente operacional do mapa de pessoal da Escola 

 


