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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
Aviso n.º 234/2021 

 
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o 
artigo 48.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, 
tornam-se públicas, após homologação, as listas unitárias de 
ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
sujeitos a entrevista profissional de seleção - 2.ª tranche - 
para o preenchimento de vagas supervenientes, referentes ao 
procedimento concursal comum para o preenchimento de 
100 postos de trabalho (apoio geral) na carreira/categoria de 
assistente operacional 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 191, de 07/12/2018, as quais encontram-se disponíveis 
para consulta no site oficial da Direção Regional de 
Administração Escolar (www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 20 de 

maio de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 235/2021 
 

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o 
artigo 48.º da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, 
tornam-se públicas, após homologação, as listas unitárias de 
ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
sujeitos a entrevista profissional de seleção - 2.ª tranche - 
para o preenchimento de vagas supervenientes, referentes 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento 
de 30 postos de trabalho (áreas de apoio geral e jardinagem) 
na carreira/categoria de assistente operacional dos mapas de 
pessoal das Áreas escolares e Delegações Escolares da 
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado 
no JORAM, II Série n.º 191, de 07/12/2018, as quais 
encontram-se disponíveis para consulta no site oficial da 
Direção Regional de Administração Escolar: 

 (www.madeira.gov.pt/draescolar). 
 
Não carece de visto prévio da Secção Regional da 

Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 21 de 

maio de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 
 
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 

 
Aviso n.º 236/2021 

 
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 

n.ºs51/2005, de 30 de agosto; 64-A/2008, de 31 de 
dezembro; 3 B/2010, de 28 de abril; 64/2011, de 22 de 
dezembro; 68/2013, de 29 de agosto, e, 128/2015, de 3 de 
setembro, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º5/2004/M, de 22 de abril, 
alterado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs27/2006/M, de 14 de julho, e 27/2016/M, de 6 de julho, 
torna-se público que, por despacho de Sua Excelência o 
Secretário Regional de Mar e Pescas, datado de 19 de maio 
de 2021, se encontra aberto procedimento concursal 
destinado ao preenchimento de um cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, da Direção Regional do Mar, da 
Secretaria Regional de Mar e Pescas. 

 
1. Cargo dirigente a prover: Cargo de direção 

intermédia de 1.º grau, da Direção de Serviços de 
Política do Mar, previsto no n.º 2 do artigo 2.º da 
Portaria n.º 144/2020, de 24 de abril. 

 
2. Área de atuação: As constantes do n.º 1 do artigo 8.º 

da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e, no âmbito da 
missão da Direção de Serviços de Políticas do Mar, 
as constantes do artigo 3.º da Portaria n.º 144/2020, 
de 24 de abril, atrás referida. 

 
3. Área de recrutamento e requisitos legais de 

provimento: Licenciatura em Biologia e os constantes 
do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo 
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, aditado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de 
julho, e alterado pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 27/2016/M, de 14 de julho, a saber: 
I. Ser trabalhador em funções públicas por 

tempo indeterminado; 
II. Possuir 6 anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para 
cujo exercício ou provimento seja exigível 
licenciatura em Biologia. 

 
4. Perfil pretendido: 

I. Conhecimento especializado e experiência 
profissional técnica na área das atribuições da 
Direção de Serviços de Política do Mar, 
nomeadamente as previstas no artigo 3.º da 
Portaria n.º 144/2020, de 24 de abril; 

II. Capacidade de coordenação e liderança; 
III. Orientação para a mudança; 
IV. Capacidade de planeamento e organização; 
V. Sentido critico. 

 
5. Remuneração: a remuneração mensal para o cargo 

anunciado é a constante do Decreto-Lei n.º 383-
A/87, de 23 de dezembro, acrescida das despesas de 
representação correspondentes ao cargo e demais 
regalias aplicáveis aos trabalhadores da 
Administração Pública. 

 
6. Apresentação de candidatura: A candidatura ao 

presente procedimento concursal é apresentada no 
prazo máximo de dez dias contados do dia seguinte 
ao da publicação do presente aviso, através de 
requerimento dirigido ao Senhor Chefe de Gabinete 
de Sua Excelência o Secretário Regional de Mar e 
Pescas. 

 
7. Documentos a juntar ao requerimento: 
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