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Aviso n.º 371/2021 

Convocatória para a realização da  Entrevista Profissional de Seleção à terceira 
tranche de candidatos, correspondente a 100 por referência, de modo a serem 
preenchidas na totalidade as vagas supervenientes previstas nos Mapas Consolidados 
de Recrutamentos para 2020 e 1.º semestre de 2021, no âmbito do  procedimento 
concursal comum n.º 352, para o preenchimento de 100 postos de trabalho na 
carreira e categoria de assistente operacional (área de apoio geral) dos mapas de 
pessoal das Escolas Básicas e Secundárias da Rede Pública da Região Autónoma da 
Madeira, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 191, II 
Série, de 7 de dezembro de 2018. 
 

Aviso n.º 372/2021 

Convocatória para a realização da  Entrevista Profissional de Seleção à terceira 
tranche de candidatos, correspondente a 100 por referência, de modo a ser 
preenchida na totalidade, a vaga superveniente, que por falta de candidatos na lista 
unitária de ordenação final, ficou por ocupar, no âmbito do procedimento concursal 
comum n.º 351, para o preenchimento 30 postos de trabalho na carreira e categoria 
de assistente operacional (áreas de apoio geral e jardinagem) dos mapas de pessoal 
das Áreas Escolares e das Delegações Escolares da Região Autónoma da Madeira, 
conforme avisos publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira  
n.º 191, II Série, de 7 de dezembro de 2018. 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 371/2021 
 

Nos termos da alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 
conjugado com o aviso n.º 669/2019, publicado no JORAM 
n.º 204, II Série, 4.º suplemento, de 29 de novembro de 
2019, e alínea b) do número 9.1, do aviso de abertura 
referente ao procedimento concursal comum n.º 352, para o 
preenchimento de 100 postos de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional (área de apoio geral) dos 
mapas de pessoal das Escolas Básicas e Secundárias da 
Rede Pública da Região Autónoma da Madeira, publicado 
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 191, 
II Série, de 7 de dezembro de 2018, torna-se público que 
será aplicado o método de seleção da Entrevista 
Profissional de Seleção, à terceira tranche de candidatos, 
correspondente a 100 por referência, de modo a serem 
preenchidas na totalidade as vagas supervenientes previstas 
nos Mapas Consolidados de Recrutamentos para 2020 e 1.º 
semestre de 2021, aprovados pela Vice-Presidência, que por 
falta de candidatos na lista unitária de ordenação final, 
ficaram por ocupar: 

- Referência 01 - Escola Secundária de Jaime Moniz 
- 3 postos de trabalho; 

- Referência 03 - Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco - 11 postos de trabalho; 

- Referência 04 - Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º 
Ciclos com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo - 4 
postos de trabalho; 

- Referência 13 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
Dr. Horácio Bento de Gouveia - 5 postos de 
trabalho; 

- Referência 14 - Escola Básica e Secundária Dr. 
Ângelo Augusto da Silva - 10 posto de trabalho; 

- Referência 17 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
dos Louros - 4 postos de trabalho 

 
Os candidatos aprovados convocados para a terceira 

tranche poderão consultar as respetivas listas onde se 
encontra indicado o dia, hora e local da realização da 

entrevista profissional de seleção, por referência, as quais 
se encontram disponíveis para consulta no site oficial desta 
Direção Regional (https://www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 24 de 

junho de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 372/2021 
 

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 
conjugado com o aviso n.º 669/2019, publicado no JORAM 
n.º 204, II Série, 4º suplemento de 29/11/2019, e alínea b) 
do número 9.1, do aviso de abertura referente ao 
procedimento concursal comum n.º 351, para o 
preenchimento 30 postos de trabalho na carreira e categoria 
de assistente operacional (áreas de apoio geral e 
jardinagem) dos mapas de pessoal das Áreas Escolares e 
das Delegações Escolares da Região Autónoma da Madeira, 
conforme avisos publicados no Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira n.º 191, II Série, de 7 de dezembro 
de 2018, torna-se público que será aplicado o método de 
seleção da Entrevista Profissional de Seleção, à terceira 
tranche de candidatos, correspondente a 100 por referência, 
de modo a ser preenchida na totalidade, a vaga 
superveniente, que por falta de candidatos na lista unitária 
de ordenação final, ficou por ocupar: 

-  Referência C - área escolar do Funchal - 1 posto de 
trabalho; 

Os candidatos aprovados e convocados para a terceira 
tranche poderão consultar a respetiva lista onde se encontra 
indicado o dia, hora e local da realização da entrevista, a 
qual se encontra disponível para consulta, na respetiva 
Delegação Escolar, bem como no site oficial desta Direção 
Regional (https://www.madeira.gov.pt/draescolar). 
 

Direção Regional de Administração Escolar, 24 de 
junho de 2021. 

 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
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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: € 1,22 (IVA incluído) 
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