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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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