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os critérios de preferência previstos no artigo 37.º, 
n.ºs 1 e 3 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 29 de julho. 

 
15. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer 

candidato em caso de dúvidas sobre a situação que 
descreveu, a apresentação de documento 
comprovativo das suas declarações. 

 
16. A lista de candidatos admitidos e excluídos a 

concurso e a lista de classificação final serão 
disponibilizados na página eletrónica da AT-RAM, 
http://at.madeira.gov.pt/. 

 
17. As falsas declarações são punidas por lei. 
 
18. Constituição do júri: 
 

Presidente:  
-  Dr.ª. Lina Maria Ferraz Camacho Albino, 

Diretora Regional da Autoridade Tributária e 
Assuntos Fiscais da Região Autónoma da 
Madeira 

Vogais efetivos: 
-  Dr. António Joaquim Andrade Nunes, Diretor 

de Serviços de Inspeção Tributária, 
Investigação da Fraude e de Ações Especiais, 
que substituirá o Presidente do júri nas suas 
faltas e impedimentos; 

-  Dr.ª Ana Maria Soares de Freitas, Diretora de 
Serviços da Direção de Serviços de Justiça 
Tributária, da Consultadoria Jurídica e do 
Contencioso. 

 
Vogais Suplentes: 
-  Dr. Paulo Miguel Gonçalves Marques de 

Caires, Chefe de Divisão de Planeamento e 
Controlo de Gestão. 

-  Carlos Alberto Verissimo, Diretor de Serviços 
de Estudos, Coordenação, Gestão da 
Tributação e Análise de Dados. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 

Parlamentares, 24 de novembro de 2020. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Rebelo Fernandes de 

Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
 Aviso n.º 634/2020 

 
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 29/11/2019, 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 segunda 

tranche de candidatos, correspondente a 100 por referência, de 
modo a serem preenchidas na totalidade, as vagas 
supervenientes previstas no Mapa Consolidado de 
Recrutamentos para 2020, aprovado pela Vice-Presidência, que 
por falta de candidatos na lista unitária de ordenação final, 
ficaram por ocupar: 

-  Referência A - área escolar da Calheta - 1 posto de 
trabalho; 

-  Referência B - área escolar de Câmara de Lobos - 5 
postos de trabalho; 

-  Referência C - área escolar do Funchal - 12 postos 
de trabalho; 

-  Referência E - área escolar de Machico - 3 postos 
de trabalho; 

-  Referência F - área escolar de Ponta do Sol - 2 
postos de trabalho; 

-  Referência I - área escolar da Ribeira Brava - 2 
postos de trabalho; 

-  Referência J - área escolar de Santa Cruz - 6 postos 
de trabalho; 

-  Referência L - área escolar de Santana - 1 posto de 
trabalho. 

 
Os candidatos aprovados e convocados pra a segunda 

tranche poderão consultar as respetivas listas onde se 
encontra indicado o dia, hora e local da realização da 
entrevista, por referência, as quais se encontram disponíveis 
para consulta, nas respetivas Delegações Escolares, bem 
como no site oficial desta Direção Regional 
(https://www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Funchal, 25 de novembro de 2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, 

António José de Carvalho Lucas 
 

 
 Aviso n.º 635/2020 

 
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 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 
segunda tranche de candidatos, correspondente a 100 por 
referência, de modo a serem preenchidas na totalidade as 
vagas supervenientes previstas no Mapa Consolidado de 
Recrutamentos para 2020, aprovado pela Vice-Presidência, 
que por falta de candidatos na lista unitária de ordenação 
final, ficaram por ocupar: 

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

- Referência 06 - Escola Básica e Secundária de 
Santa Cruz - 2 postos de trabalho; 

- Referência 07 - Escola Básica e Secundária Padre 
Manuel Álvares - 6 postos de trabalho; 

- Referência 11 - Escola Básica e Secundária de 
Machico - 2 postos de trabalho; 
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