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1. É conferida permissão genérica de condução de viaturas oficiais afetas à Direção Regional do Ordenamento do 

Território, aos seguintes trabalhadores da referida Direção Regional, titulares de carta de condução válida para a 
condução de viaturas da categoria B: 
-  Adalberto José Freitas Carvalho - Técnico Superior; 
-  Bruno Miguel Branco Camacho Varela e Cunha - Técnico Superior; 
-  Carlos Eduardo Freitas Câmara - Assistente Técnico; 
-  Catarina Oriana Vieira Baptista Serrão - Técnica Superior; 
-  Cláudio Alexandre Dantas Rodrigues - Assistente Técnico; 
-  Duarte Gonçalo de Andrade Costa - Chefe de Divisão; 
-  Duarte Nuno Macedo Klut - Assistente Técnico; 
-  Fábio Rodolfo Santos Gomes - Assistente Técnico; 
-  Filipe Marques Dias Pinto - Assistente Técnico; 
-  Frederico Homem Gouveia Spínola Fernandes - Assistente Técnico; 
-  Gustavo Humberto Rodrigues da Silva - Técnico Superior; 
-  João Miguel Fernandes Gonçalves Pita - Assistente Operacional; 
-  Nancy Odete da Silva Gouveia Policarpo - Técnico Superior; 
-  Paulo Jorge de Sousa Gomes da Silva - Técnico Superior; 
-  Rafael Rodrigues de Jesus - Assistente Operacional; 
-  Rui Alexandre Monteiro Correia - Técnico Superior; 
-  Rúben Jorge Ferreira Gouveia - Assistente Operacional. 
 

2. A presente autorização tem por base os fundamentos de facto e de direito atrás enunciados e aplica-se exclusivamente 
às deslocações em serviço, por estas se entendendo as que são determinadas por motivos de serviço público. 

 
3. A permissão genérica conferida pelos números anteriores, rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de 

novembro, adaptado à Região Autónoma da Madeira, através do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2000/M, de 5 de 
julho, e demais legislação aplicável, e caduca com o termo das funções em que os trabalhadores atrás enunciados se 
encontrem investidos à data da autorização. 

 
Secretarias Regionais das Finanças e do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 13 de outubro de 2021. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
A SECRETÁRIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,  Susana Luísa Rodrigues 

Nascimento Prada 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 816/2021 
 

Nos termos da alínea d), do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, conjugado com o aviso n.º 788/2021, 
publicado no JORAM, II Série n.º 203, de 9 de novembro, torna-se pública a lista de 40 candidatos convocados para aplicação 
do método de seleção da entrevista profissional de seleção, a que faz referência a alínea b) 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 (área de apoio administrativo), do mapa de pessoal da Direção Regional de Administração Escolar conforme aviso 
publicado no JORAM II Série n.º 243, Suplemento, de 29 de dezembro de 2020. 

Os candidatos convocados poderão consultar a respetiva lista onde se encontra indicado o dia, hora e local da realização da 
entrevista, a qual encontra-se disponível para consulta na receção da Direção Regional de Administração Escolar, sito ao 
Edifício Oudinot, 4º andar, 9061-901 Funchal, bem como no site oficial desta Direção Regional 
(https://www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 11 de novembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 817/2021 
 

Nos termos da alínea d), do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, conjugado com o aviso n.º 789/2021, 
publicado no JORAM, II Série n.º 203, de 9 de novembro, torna-se pública a lista de 40 candidatos convocados para aplicação 
do método de seleção da entrevista profissional de seleção, a que faz referência a alínea b) do número 8.1 do aviso de abertura 
referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 6 postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
técnico (área de apoio administrativo), dos mapas de pessoal das Escolas Básicas e Secundárias da Rede Pública da Região 
Autónoma da Madeira conforme aviso publicado no JORAM II Série n.º 243, Suplemento, de 29 de dezembro de 2020. 
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Os candidatos convocados poderão consultar a respetiva lista onde se encontra indicado o dia, hora e local da realização da 

entrevista, a qual encontra-se disponível para consulta na receção da Direção Regional de Administração Escolar, sito ao 
Edifício Oudinot, 4º andar, 9061-901 Funchal, bem como no site oficial desta Direção Regional 
(https://www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 11 de novembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
 

Aviso n.º 818/2021 
 

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as sucessivas alterações, 
adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público 
que a trabalhadora Virgínia Andreína Pestana do Nascimento, concluiu com sucesso o período experimental, na categoria e 
carreira de Técnico Superior.  

A trabalhadora fica abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de 
Turismo e Cultura, sendo afeta ao Gabinete de Assessoria da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.  

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo de 
duração do período experimental é contado para todos os efeitos legais, na categoria e carreira de Técnico Superior.  

O resultado do período experimental foi homologado por Sua Excelência o Secretário Regional de Turismo e Cultura, em 
19 de outubro de 2021. 
 

Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 20 de outubro de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
 

Despacho n.º 467/2021 
 

Considerando que, pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 33/2020/M, de 15 de maio, foi aprovada a orgânica da Direção 
Regional do Ordenamento do Território; 

Considerando que a Direção Regional do Ordenamento do Território, abreviadamente designada por DROTe, tem por 
missão executar a política regional da gestão do ordenamento do território, do urbanismo, da informação geográfica, 
cartográfica e cadastral e da paisagem, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e articulado entre as diversas 
políticas setoriais; 

Considerando que através da Portaria n.º 616/2020, de 30 de setembro, do Vice-Presidente do Governo Regional e dos 
Assuntos Parlamentares e da Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi aprovada a 
estrutura orgânica nuclear da DROTe e a missão e as competências das respetivas unidades orgânicas; 

 Considerando que a referida Portaria prevê a existência da Direção de Serviços de Ordenamento do Território e 
Urbanismo, da Direção Regional do Ordenamento do Território, como uma das unidades orgânicas nucleares da Direção 
Regional do Ordenamento do Território; 

Considerando que a referida Direção de Serviços de Ordenamento do Território e Urbanismo, tem as competências 
previstas no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 616/2020, de 30 de setembro; 

Considerando que, em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 3.º da mencionada Portaria, a Direção de 
Serviços de Ordenamento do Território e Urbanismo da DROTe, é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau; 

Considerando que o lugar de Diretor de Serviços de Ordenamento do Território e Urbanismo, da Direção Regional do 
Ordenamento do Território se encontra vago; 

Considerando que até ao provimento daquele cargo se torne necessário assegurar o funcionamento da referida Direção de 
Serviços; 

Considerando que é imprescindível garantir a gestão e a coordenação da Direção de Serviços de Ordenamento do Território 
e Urbanismo, da Direção Regional do Ordenamento do Território; 

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, os cargos 
dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição em caso de vacatura do lugar; 

Considerando ainda, que o Licenciado Rui Alexandre Monteiro Correia, Técnico Superior da Secretaria Regional de 
Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, trabalhador em funções públicas contratado por tempo indeterminado, é 
dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo, assim como reune 
mais de seis anos de experiência profissional em funções, carreiras e categorias para cujo exercício ou provimento é exigível 
uma licenciatura, reunindo por isso todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo, de acordo com o disposto 
no n.º 2 do artigo 5.º-B e n.º 1 do artigo 3.º-A do referido Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na 
redação em vigor; 


