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SECRETARIA REGIoNAL DE EDUCeçÃo, ctÊt'tctA, E TECNoLocTA
Despacho n.'16012022

Detennina que a Festa do Despotto Escolar decolLe entre os dias 10 e I 3 de maio de
2022 e a Semana Regional das Artes decon'e entre os dias l4 e 19 dejunho de2022.

Aviso n.n 33412022
Concurso pata seleção e l'eclutanÌento do pessoal docente da educação, dos ensinos
básico e secundário e clo pessoal docente especializado em educação especial na
Região Autónoma da Madeira.

SECRETARIA REGIONAL DE,INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
Aviso n.n 33512022

AÍ'ixação nos seliços e disponibilização na página eletrónica, da lista dos
candidatos admitidos e excluídos ao procedinrento concursal comum para
constituição de vínculo de emprego pirblico, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, destinado ao pleenchimento de I
posto de trabalho plevisto e não ocupado, na carreira e categolia de Assistente
Operacional, a aÍètar ao mapa cle pessoal da Direção Regional dos Assrmtos Sociais,
aberto através do aviso n." 107712021. de 30 de dezembro.

Aviso n," 336/2022
Afixação r.ros seliços e disponibilização na página eletrónica, após homologação,
da lista unitária de ordenação final dos candidatos, homologada por despacho de 1 I
de abril de 2022, por Sua Excelência a Secretária Regional de Inclusão Social e

Cidadania, refet'ente ao procedirnento concursal aberto pelo Aviso u.u 6051202I, de
21 de seternbro, para constituição de relação jurídica de emprego público, na
rnodalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de 2
postos de trabalho, previstos e não ocupados, na categoria de Assistente Técnico, da
carreira de Assistente Técnico, no mapa de pessoal do Sisterna Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secletaria Regional de Inclusão Social e

Cidadania, a afetar à Direção Regional do Tlabalho e Ação Inspetiva.
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Despacho n." 160/2022

Sumário:
Determina que a Festa do Desporto Escolar decorre entl'e os dias l0 e 13 de maio de2022 e a Semana Regional das Artes decone etrh'e

os dias 14 e 19 de juúo de2022. ï
Texto:
O Despacho fi!28912021, de 4 de agosto, aprova o Calendário Escolar para o ano letívo 202112022 dos estabelecimentos

de educação e ensino da rede pública da Região Autónoma da Madeira.
De aiordo com o dispostó no ponto l1ìo citado Despacho, a Festa do Desporto Escolar e a Semana Rggional das Artes

ocoÍreÍì em data a definii posterioimente por despacho do Secretátio Regional de Educação, Ciêncìa e Tecnologia.
Nestes temos, ao abrifo do ponto 1l do Despãcho n." 28912021 , de 4 de agosto, determino o seguinte:

A Festa do Desporto Escolar decorre entre os dias 10 e 13 de maio de 2022 e a Semana Regional das Artes decorre entre os

dias 14 e 19 dejunho de2022.

Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, aos I 1 de abril de 2022.

O Secnr,rÁRro REcÌoNAL DE EDUCAçÃo, CIÊNcIA E TECNoLoGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMTNISTRAÇÃO ESCOLAR

Aviso n.o 33412022

Sumário:
Concurso para seleção e reclutamento do pessoal docente da educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente

especializado eln educação especial na Região Autónorna da Madeira.

Texto:
Concurso para seleção e recrutamento do pessoal docente da_ educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal

docente especíalizado em educação especial na Região Auónoma da Madeira
Ao abiigo dos n.os 2,3 e 5- do arìigo 5.o do Deueto Legislativo !,-eg1o1g1-n.l28120,16/M,.de l5 de julho, alterjrdo pelos

Decretos Lõgislativos Regionais n. os -9l20l8AvÍ, de Z! {9 juúo e 9/20211M,,de- 14 de maio, potdespaúo.do Secretário
Regional de-Educação, Ciência e Tecnologia de 18 de abril 2022 e tendo sido obtido o parecerpréviofavorável da Seçretaria
Re[ional das Finanças, deçlaro abertos os conçursos interno,_c.om vista ao preenchimento.de vagas.existentes.nos quadros de

esc-ola, extelïo, afeíaçáo aos quadros dezonapedagógica, mobilidade iuterna, contratação inicial e de reser"ra de recnttameuto,
para seleção e recnitamento' do pessoal doìente da educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente
èspecializâdo em educação e ensino especial, com vista ao suprimento das uecessidades p,etmanelles e temporárias,
estruturadas em horários'completos, de aèordo com o disposto no artigo 24!do Estatuto_da Cançira Docente da Região
Autónoma da Madeira, aprovaão peio Decreto Legislativo Regional n.' 6120081M, de 25 de fgvergiro,_alterado pelos Decretos
Legislarivos Regionais'n.ãs17l2}f}llrir, de l8 de afosto, 20/20121M, de29 de agosto e 7l20l8l}r/, de 17 de abril.

1. Regulamentaçãoaplicável:
O cõncurso pára seieção e recrutamento do pessoal docente da educação, dos ensinos básico e seçundár'io e do. pessoal

docente espêcializadó em educação especial na Região Autónoma da Madeira, rege-se pelos seguintes lormativos:
a) Estanito da Caneira Docente da Região Auíónoma da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional' 

tl.o 6120081M, de 25 de fevereiro, aÍerado pelos Decretos Legislativos Regionais n."s l7l2010/M, de l8 de
agosto, 20120121ilr/, de 29 de agosto e 7120!81}'4, de I I d.e abril, adiante designado por E_CD.da RAM1

b) D"ecreto Legislativô RegionalÁ." ZZlZ0telVt, de !5 de julho, alterado peloi Decrètos Legislativos Regionais n.' 
os912018/M, de 29 de juúo e9l202llM, de l4 de maio, qne regula os concrlrsos para seleção, recrutamento e

mobilidade do pessoal docente da educação, dos ensinos básico qsecundário e do pessoal docente especializado
em educação e'ensino especial da Regiãô Autónoma da Madeira, adiante designado apetlas por regime jurídico
dos concursos de pessoal docente da RAM;

c) Decreto Legislativo Regional n! 18120201}i/, de 31 de dezembro. que aprova o Orçamento da Região Autónoma
da Madeira para202l;

d) Decrero-Leir..."27120;A6, de l0 de fevereiro, retificado pgfg Dgcl.arqç_ão. d9 Retificação n." 182006,^de-23 de

março de 2006, alterado.e aditado pelo Decreto-Lei n.o 17612014, de 12 de dezernbro e Decreto-Lei n.' l612018,
de 7 de março;

e) Decreto-Lei'n'." 7912014, de 14 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n." 3212014, de 2J de junho e

alterado pelo Decreto-Lei n.o 17612014, de 12 de cle2embro e Decreto-Lei n." 16/2018, de7 de março;
f) Portaria õo Ministério da Educação n." 21212009, de 23 {e_ fevereiro; __. - -

Ò Portaria do Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos n." í711013,0,e la^ a.e jyllo;
ã) Portaria do Secretário Regional da Educação e Recuryos Humanos n.'58/2013, de 18 dejulho, com as alterações' 

introduzidas pela Portaria do Seçretário Regional de Educação n." 11712015, de 14_de julhoj _ ,
i) Em rudo o qúe não estiver regulado no regine jurídico dos concursos de pessoal docente da RAM e. no presente

aviso, aplicâ-se subsidiariamõnte o regimã gerál de recrutamento para o 
-exercício 

de firrções públicas previsto
na Léi Geral do Trabalho em Funçõei Públìcas, aprovada em anexo à Lei n." 3512014, de 20 de junho, na sua
redação atual.


