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Série 

 

Número 104 

Sumário 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Aviso n.º 446/2022 

Disponibilização das listas dos candidatos convocados para realizarem a Prova 
Escrita 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 
preenchimento de 41 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico de apoio à 
infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da Região Autónoma da 
Madeira. 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
Aviso n.º 447/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Susana Tavares Caldeira, para exercer funções públicas, da carreira e categoria 
de Técnico Superior, sendo integrado no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional da Finanças, ficando afeto à Direção Regional dos 
Assuntos Europeus, com início no dia 1 de maio de 2022. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
Despacho n.º 215/2022 

Nomeia em comissão de serviço por um ano, para o cargo de Chefe de Divisão de 
Regulação e Recenseamento dos Bombeiros, do Serviço Regional de Proteção Civil, 
IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, o Licenciado em Proteção Civil 
João José Ramos Garanito, Técnico Superior do mapa de pessoal do Serviço 
Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 
 

Despacho n.º 216/2022 
Nomeia em comissão de serviço, por um ano, o Licenciado em Gestão de Recursos 
Humanos João Hugo Andrade Rodrigues, técnico superior do mapa de pessoal do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM para o cargo de Chefe de Divisão de 
Serviços de Apoio à Gestão, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 
 

Deliberação n.º 2/2022 
Delega competências no Vogal do Conselho de Administração, Dr. Luís Miguel 
Pinto Correia Velosa Freitas para a promoção dos atos necessários à submissão a 
fiscalização prévia dos contratos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira, EPERAM 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
Edital n.º 13/2022 

Notificação dos proprietários de parcelas privadas de leitos e margens confinantes 
com a Ribeira da Ponta do Sol, na freguesia e município da Ponta do Sol (conforme 
planta de localização anexa a este edital), para procederem à limpeza e desobstrução 
daquele curso de água nas frentes das suas parcelas confinantes com o mesmo, no 
prazo de 30 dias úteis, a contar da data da publicação ou afixação do presente edital, 
consoante o que ocorrer em último lugar. 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 446/2022 
 
Sumário: 
Disponibilização das listas dos candidatos convocados para realizarem a Prova Escrita 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 preenchimento de 41 postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da Região Autónoma da Madeira. 

 
Texto: 
Nos termos do artigo 10.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, tornam-se públicas as listas dos candidatos convocados para realizarem a Prova Escrita de Conhecimentos, método de sele-
ção a que faz referência  a alínea a) do número 8.1 do aviso de abertura referente ao procedimento concursal comum para preenchi-
mento de 41 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da 
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 171, II Série, Su-
plemento de 22 de setembro de 2021. 

 
A prova de conhecimentos, realizar-se-á no próximo dia 25 de junho, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio 

Bento de Gouveia, sita à Estrada da Liberdade, n.º 1, 9004-524 Funchal, pelas 10:00 horas, devendo os candidatos admitidos 
consultarem as listas disponíveis no site oficial desta Direção Regional (www.madeira.gov.pt/draescolar), onde se encontra 
indicada a respetiva sala para realização da prova de conhecimentos. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, no Funchal, em 30 de maio de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 447/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Susana Tavares Caldeira, para exercer funções 
públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, sendo integrado no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional da Finanças, ficando afeto à Direção Regional dos Assuntos Europeus, com início no dia 1 de maio de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Ge-

ral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Susana Tavares Caldeira, para exercer funções públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, 
sendo integrado no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional da Finanças, ficando afeto à 
Direção Regional dos Assuntos Europeus, com a remuneração mensal correspondente à 2.ª posição, nível 15, da Tabela Re-
muneratória, da carreira de técnico superior, com a atualização operada pelo Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro, 
com início no dia 1 de maio de 2022.  

 
Secretaria Regional das Finanças, 30 de maio de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Despacho n.º 215/2022 
 
Sumário: 
Nomeia em comissão de serviço por um ano, para o cargo de Chefe de Divisão de Regulação e Recenseamento dos Bombeiros, do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, cargo de direção intermédia de 2.º grau, o Licenciado em Proteção Civil João José Ramos 
Garanito, Técnico Superior do mapa de pessoal do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
Texto: 
Considerando que a Portaria n.º 247/2022, de 18 de maio, das Secretarias Regionais das Finanças e de Saúde e Proteção 

Civil, publicada no JORAM, I Série, n.º 86, definiu a estrutura organizacional do Serviço Regional de Proteção Civil, 
IP-RAM, e aprovou em Anexo os seus Estatutos, tendo criado a Divisão de Regulação e Recenseamento dos Bombeiros, diri-
gida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau;  
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