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Aviso n.º 347/2022 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 344/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica da lista dos candidatos excluídos ao procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 41 postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico de Apoio à Infância dos mapas de pessoal das áreas escolares 

da rede pública da Região Autónoma da Madeira - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 
Texto: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 22.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 torna-se pública a lista dos candidatos excluídos ao procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 41 postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico de Apoio à Infância dos mapas de pessoal das áreas 
escolares da rede pública da Região Autónoma da Madeira – Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, confor-
me aviso publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 171, Suplemento, II Série, de 22 de setembro de 
2021, a qual se encontra disponível para consulta no site oficial desta Direção Regional ( www.madeira.gov.pt/draescolar ).  

 
Mais se informa que os candidatos poderão dizer por escrito o que entenderem por conveniente, no prazo que fixa em 10 

dias úteis, a contar do dia útil seguinte à presente publicação nos termos do n.º 4 do artigo 21.º da referida Portaria, conjugado 
com o artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 21 de abril de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Declaração de Retificação n.º 41/2022 
 

Sumário: 
Procede à retificação do Aviso n.º 334/2022, de 19 de abril, respeitante ao concurso para seleção e recrutamento do pessoal docente da 
educação, dos ensinos básico e secundário e do pessoal docente especializado em educação especial na Região Autónoma da Madeira. 

 
Texto: 
Por ter saído com inexatidão no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 73, II Série, Suplemento, de 19 de 

abril de 2022, nomeadamente no Aviso n.º 334/2022, retifique-se: 
 
No ponto 10.6.1.,  
onde se lê: 
“Concursos interno, externo e de contratação inicial: 
a) O tempo de serviço dos candidatos ao concurso externo que se encontrem a completar um dos limites previstos no 

n.º 2 do artigo 46.º do regime jurídico dos concursos de pessoal docente da RAM e do artigo 3.º das disposições tran-
sitórias do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2021/M, de 14 de maio, é contado até 31 de agosto de 2021; 

“…” 
c) A partir do dia 1 de setembro do ano civil em que o candidato obteve a qualificação para o grupo de recrutamento a 

que é opositor até ao dia 31 de agosto de 2017, conforme a subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do regime 
jurídico dos concursos de pessoal docente da RAM; 

“…” 
 
Deve ler-se: 
“Concursos interno, externo e de contratação inicial: 
a) O tempo de serviço dos candidatos ao concurso externo que se encontrem a completar um dos limites previstos no 

n.º 2 do artigo 46.º do regime jurídico dos concursos de pessoal docente da RAM e do artigo 3.º das disposições tran-
sitórias do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2021/M, de 14 de maio, é contado até 31 de agosto de 2022; 

“…” 
c)  A partir do dia 1 de setembro do ano civil em que o candidato obteve a qualificação para o grupo de recrutamento a 

que é opositor até ao dia 31 de agosto de 2021, conforme a subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do regime 
jurídico dos concursos de pessoal docente da RAM; 

“…” 
 
Direção Regional de Administração Escolar, no Funchal, 21 de abril de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 345/2022 
 

Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Pedro Gonçalo Sousa Correia Gaspar da Silva e 
Andreia Maria Serrão Barreto, com início a 1 de abril de 2022. 

 
Texto: 
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atu-

al, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho da carreira 
e categoria de Assistente Técnico, para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 826/2020, II Série n.º 244, de 30 de dezembro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Pedro Gonçalo Sousa Correia Gaspar da Silva e Andreia Maria Serrão Barreto, que teve início a 1 de abril 
de 2022. 

A remuneração correspondente é a 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única da carreira/categoria de 
Assistente Técnico. 

Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experi-
mental será o mesmo do procedimento concursal. O período experimental teve início a 01 de abril de 2022, terá a duração de 
120 dias, de acordo com o referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado 
com a Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República n.º 188, II Série, de 28 de 
setembro de 2009, na sua atual redação. 

 
Funchal, 07 de abril de 2022.  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

Aviso n.º 346/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica, após homologação, da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para o Serviço Regional de 
Proteção Civil, IP-RAM, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, publicado através do aviso n.º 1093/2021, 31 de dezembro. 

 
Texto: 
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final 
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, torna-se público que após 

homologação de 20 de abril de 2022, do Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 
(SRPC, IP-RAM), a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM na modalidade de relação 
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado 
no JORAM, número 239, II Série, de 31 de dezembro de 2021, através do aviso n.º 1093/2021, se encontra afixada no placard 
existente nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM, localizado no Caminho do Pináculo, n.º 14, Funchal, e 
disponibilizada na página eletrónica deste Serviço, em https://www.procivmadeira.pt/pt/protecao-civil/instrumentos-gestao.html. 

 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 20 de abril de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
 

Aviso n.º 347/2022 
 

Sumário: 
Projeto de lista unitária de ordenação final, referente ao procedimento concursal comum, destinado ao recrutamento de um posto de 
trabalho, da carreira/categoria de Técnico Superior, para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 
conforme aviso n.º 767/2020, de 23 de dezembro. 

 
Texto: 
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico supe-

rior, com licenciatura na área de Fotografia, do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 



4  
Número 76 

22 de abril de 2022 

 

Turismo e Cultura, a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira da Secretaria Regio-
nal de Turismo e Cultura, a que se refere o Aviso n.º 767/2020, publicado na II série do JORAM, n.º 240, de 23 de dezembro.  

 
1 -  Notificam-se os candidatos que, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, se procedeu, à publicação do projeto de lista unitária de ordenação final, na página eletrónica 
da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, disponível em:  
https://www. madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, na parte re-
servada aos procedimentos concursais, tendo também sido afixada no Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º andar, 9004-519 Funchal. 

 
2 - Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da supra referida Portaria, notificam-se por este meio, nos termos 

do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 112.º e n.º 9 do artigo 113.º do Código do Procedimento Adminis-
trativo, todos os candidatos, incluindo os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, para efeitos de 
exercício do seu direito de audiência prévia, para, querendo, dizer o que se lhes oferecer, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da presente publicação.  

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 18 de abril de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 348/2022 
 

Sumário: 
Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeito a trabalhadora Vanessa Gonçalves de Freitas na categoria e carreira 
de Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional do Ordenamento do 
Território. 

 
Texto: 
Pelo Despacho n.º 42/SRAAC/2022, de 20 de abril, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, Recursos 

Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído com sucesso o período experimental a que esteve sujeito a trabalhadora Vanessa 
Gonçalves de Freitas na categoria e carreira de Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recur-
sos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora afeta ao 
mapa de pessoal da Direção Regional do Ordenamento do Território, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral de 
Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 
14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 
14 de janeiro, e pelas Leis n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro e 2/2020, de 31 de março. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 20 de abril de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído) 
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