
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

JORNAL OFICIAL 
Sexta-feira, 24 de setembro de 2021 

 

Série 

 
Número 173 

3.º Suplemento 

Sumário 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Aviso n.º 620/2021 

Afixação da lista dos candidatos convocados para a realização da Prova de 
Conhecimentos, método de seleção a que faz referência a alínea a) do número 8.1 do 
aviso de abertura referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento 
de 2 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de 
pessoal da Direção Regional de Administração Escolar, conforme aviso publicado 
em 29 de dezembro de 2020, a qual realizar-se-á, no próximo dia 9 de outubro. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL  

Aviso n.º 621/2021 
Conclusão com sucesso dos períodos experimentais a que estiveram sujeitos os 
trabalhadores João Pedro dos Santos Pinto e Juan Manuel Jardim Câmara, na 
categoria e carreira de Assistente Operacional, integrados no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. 



2 - S 
Número 173 

24 de setembro de 2021 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
Aviso n.º 620/2021 

 
Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a lista dos 
candidatos convocados para a realização da Prova de 
Conhecimentos, método de seleção a que faz referência a 
alínea a) do número 8.1 do aviso de abertura referente ao 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 
postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
técnico do mapa de pessoal da Direção Regional de 
Administração Escolar, conforme aviso publicado no 
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 243 
Suplemento, II Série, de 29 de dezembro de 2020. 

A Prova de Conhecimentos, realizar-se-á no próximo 
dia 9 de outubro, devendo os candidatos admitidos 
consultarem a lista onde se encontra indicado o local e hora 
de realização da prova de conhecimentos a qual se encontra 
disponível para consulta no site oficial desta Direção 
Regional (www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 20 de 

setembro de 2021. 
 

O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL  

 
Aviso n.º 621/2021 

 
Pelo Despacho n.º GS-128/SRA/2021, de 22 de 

setembro, de Sua Excelência O Secretário Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, foram concluídos 
com sucesso os períodos experimentais a que estiveram 
sujeitos os trabalhadores João Pedro dos Santos Pinto e 
Juan Manuel Jardim Câmara, na categoria e carreira de 
Assistente Operacional, integrados no sistema centralizado 
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural, afetos ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 
46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 22 de setembro de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 

 
 
 

 
 
  


