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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Despacho n.º 376/2021 

Nomeia em regime de comissão de serviço por 1 ano, o Licenciado Carlo Inácio de 
Aguiar, Técnico Superior do Sistema Centralizado de Gestão desta Secretaria  
Regional, afeto à Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas para 
o cargo de Chefe de Divisão de Mobiliário cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
com efeitos a 1 de outubro de 2021 e até ao provimento do respetivo cargo. 
 

Aviso n.º 644/2021 

Disponibilização da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e ex-
cluídos, convocados na 3.ª tranche da Entrevista Profissional de Seleção, referente 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 30 postos de trabalho 
(área de apoio geral) na carreira/categoria de assistente operacional dos mapas de 
pessoal das Áreas Escolares da Região, conforme aviso publicado no Jornal Oficial, 
II Série, n.º 191, de 7 de dezembro de 2018. 
 

Aviso n.º 645/2021 
Disponibilização da lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e ex-
cluídos, convocados na 3.ª tranche da Entrevista Profissional de Seleção, referente 
ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 100 postos de trabalho 
(área de apoio geral) na carreira/categoria de assistente operacional dos mapas de 
pessoal das Escolas da Região, conforme aviso publicado no Jornal Oficial, II Série, 
n.º 191, de 7 de dezembro de 2018. 
 

Aviso n.º 646/2021 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Rubina Graciela Ramos Oliveira, para a carreira e categoria de Assistente Téc-
nico, do mapa de pessoal da Direção Regional de Juventude, com início no dia 1 de 
outubro de 2021. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
Aviso n.º 647/2021 

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com João Nélio Remêsso Castro e Diana Nicole Aguiar Neves, para ocupação de 2 
postos de trabalho na carreira/categoria de Técnica Superior, na área de engenharia 
civil, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e 
Conservação, sujeitos a um período experimental de 180 dias, com efeitos a 1 de 
setembro de 2021. 
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Colaboração: Estudo prévio 
Concurso público n.º 2/2008 – Núcleo de instalações e 

formação do SRPCBM (Proteção Civil) 
Destinatário – Governo Regional da Madeira 
Colaboração: Estudo prévio/concurso 
2004  
Participa na equipa de fiscalização da empreitada - 

Recuperação da Praia dos Reis Magos (fase1) 
2010 até à presente data 
Técnico superior na Divisão de Planeamento e Apoio 

à Rede de Infraestruturas na Direção Regional de Plane-
amento Recursos e Infraestruturas. 

Colabora como técnico nas seguintes áreas de ação: 
Na colaboração com os municípios, com as estruturas 

regionais competentes e com outros investidores, na pro-
gramação, dimensionamento e apoio à realização dos 
projetos de arquitetura dos estabelecimentos educativos, 
desportivos e de juventude da RAM; 

Na emissão pareceres técnicos sobre projetos de ar-
quitetura (redimensionamentos e/ou novos estabelecimen-
tos) que compõem a rede escolar regional, pública e par-
ticular; 

Na elaboração de programas funcionais de interven-
ção, manutenção e apetrechamento dos edifícios educati-
vos, desportivos e de juventude, da rede pública regional; 

Na coordenação de processos de candidatura a apoios 
financeiros ao investimento dos estabelecimentos educa-
tivos particulares, instituições particulares de solidarie-
dade social e escolas profissionais privadas; 

Na verificação de conformidade da execução dos pro-
jetos dos estabelecimentos referidos na alínea anterior; 

Na apreciação técnica sobre os processos de concurso 
para adjudicação das obras públicas da sua responsabili-
dade, bem como acompanhar a sua execução, em colabo-
ração com outros departamentos governamentais, quando 
necessário; 

No acompanhamento dos organismos responsáveis pe-
la emissão de autorizações de funcionamento, na realiza-
ção de vistorias aos estabelecimentos particulares, candi-
datos a financiamento público, cujos investimentos inclu-
am obras; 

Na colaboração com os organismos intervenientes nos 
procedimentos com vista ao controlo da informação, 
sobre o imobilizado da rede educativa, desportiva e de 
juventude na RAM; 

No apoio as entidades responsáveis pela elaboração, 
desenvolvimento e implementação dos Planos de Emer-
gência das infraestruturas educativas, desportivas e da 
juventude; 

Na colaboração com outras unidades da DRPRI nas 
intervenções arquitetónicas a realizar em espaços edifica-
dos pertencentes à rede escolar; 

2016-2020 
Eleito membro do júri da Comissão Paritária da 

DRPRI 
2021-2025 
Eleito membro do júri da Comissão Paritária da 

DRPRI 
Formação Profissional: 
2011 
Técnicas avançadas de trabalhos em equipa (24h) 
2016 
Segurança, higiene e saúde no trabalho (21h) – certifi-

cado n.º 110/2016 
 
Cursos complementares: 
1997  
Curso Integrado de Processamento de Dados 
2005 

Curso de Formação Profissional de Formadores na 
Lusitanaforma 

 
Outros: 
2003 
I Jornadas Luso-Brasileiras de Arquitetura e Construção 

cujo tema era a Preservação dos Centros Históricos. 
2004 
Seminário – “Novas formas de financiamento para as 

PME´S”  
2012-2014-2015-2016 
Membro substituto do representante da SRE na Comis-

são Regional de Índices e Fórmulas de Empreitadas (CRI-
FE) – Nomeado pelo Despacho n.º 34/2012 da Vice-
Presidência do Governo Regional 

2019 - 2021 
Dirigente desportivo no Clube Desportivo Mar e Serra 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 644/2021 
 
Nos termos do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 36.º da Porta-

ria 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 
artigo 48.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-
se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados e excluídos, convocados na 3.ª tranche da Entre-
vista Profissional de Seleção, referente ao procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 30 postos de 
trabalho (área de apoio geral) na carreira/categoria de assis-
tente operacional 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 191, 
II Série, de 7 de dezembro de 2018, para efeitos de preen-
chimento de vaga não ocupada e supervenientes, a qual se 
encontra disponível para consulta no site oficial da Direção 
Regional de Administração Escolar 
(www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Mais se informa que os candidatos poderão dizer por es-

crito o que entenderem por conveniente, no prazo que fixa 
em 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à presente 
publicação nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º da 
referida Portaria. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 30 de 

setembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 645/2021 
 
Nos termos do artigo 34.º e n.º 1 do artigo 36.º da Porta-

ria 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 
artigo 48.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-
se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados e excluídos, convocados na 3.ª tranche da Entre-
vista Profissional de Seleção, referente ao procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 100 postos de 
trabalho (área de apoio geral) na carreira/categoria de assis-
tente operacional dos mapas de pessoal das Escolas da Regi-
ão Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado no 
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 191, II 
Série, de 7 de dezembro de 2018, para o preenchimento de 
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