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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Aviso n.º 769/2022 

Torna público a aplicação do método de seleção da entrevista profissional aos 
candidatos aprovados no procedimento concursal para recrutamento de 41 postos de 
trabalho na careira de Técnico de Apoio à Infância, publicado pelo Aviso 
n.º 615/2021, será aplicada de forma faseada, sendo os candidatos convocados por 
tranches sucessivas por ordem decrescente de classificação. 

 
Aviso n.º 770/2022 

Designa a trabalhadora Maria Nélia Rodrigues de Abreu, Assistente Técnica, 
contratada por tempo indeterminado, para exercer funções de secretariado junto do 
Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz 
Peter Clode. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL  
Aviso n.º 771/2022 

Autoriza a contratação do trabalhador Carlos Miguel da Silva Faria, a partir de 1 de 
setembro de 2022, na carreira (não revista), de especialista de informática, da 
categoria de especialista de informática do grau 1, nível 1, do mapa de pessoal do 
Instituto de Administração da Saúde, IP- RAM, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com um período experimental de seis 
(6) meses. 
 

Aviso n.º 772/2022 

Lista unitária de ordenação final provisória e dos candidatos excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção do procedimento concursal comum para ocupação 
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de 
1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico 
Superior, com licenciatura na área de Economia, Gestão ou Contabilidade, para o 
mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP- RAM, conforme Aviso 
n.º 1071/2021. 

mrute.fn.pita
Realce



2  
Número 166 

5 de setembro de 2022 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 769/2022 
 

 
Sumário:  
Torna público a aplicação do método de seleção da entrevista profissional aos candidatos aprovados no procedimento concursal para 
recrutamento de 41 postos de trabalho na careira de Técnico de Apoio à Infância, publicado pelo Aviso n.º 615/2021, será aplicada de 
forma faseada, sendo os candidatos convocados por tranches sucessivas por ordem decrescente de classificação. 

 
Texto: 
Nos termos do artigo 7.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 público pelo presente aviso que a aplicação do método de seleção da entrevista profissional de seleção 
aos candidatos aprovados no procedimento concursal para recrutamento de 41 postos de trabalho na careira de Técnico de 
Apoio à Infância publicado por aviso n.º 615, no JORAM n.º 171, Suplemento, II Série, de 22 de setembro de 2021, será 
aplicada de forma faseada sendo os candidatos convocados por tranches sucessivas por ordem decrescente de classificação. A 
opção pela aplicação faseada do método de seleção acima mencionado fundamenta-se na necessidade de conferir celeridade 
ao recrutamento e o número de candidatos admitidos ser superior a 100. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 01 de setembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 

 
 

CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUIZ PETER CLODE 
 

Aviso n.º 770/2022 
 

 
Sumário:  
Designa a trabalhadora Maria Nélia Rodrigues de Abreu, Assistente Técnica, contratada por tempo indeterminado, para exercer funções 
de secretariado junto do Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. 

 
Texto: 
Nos termos do artigo n.º 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1, alterada pelas Leis n.º s 51/2005, de 30/8, 64-A/2011, de 22/12, 3- 

-B/2010, de 28/4, 55-A/2010, de 31/12, 64/2011, de 22/12 e 68/2013, de 29/8, e obtido a concordância da trabalhadora Maria 
Nélia Rodrigues de Abreu, Assistente Técnica, contratada por tempo indeterminado, foi a mesma designada para exercer 
funções de secretariado junto do Presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter 
Clode, com direito a receber o suplemento remuneratório previsto na Lei n.º 2/2004, de 15/1 com as alterações acima referidas 
conjugado com o ponto 10 da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12. 

Nos períodos de ausência da trabalhadora Maria Nélia Rodrigues de Abreu, foi designada a Técnica Superior, contratada 
por tempo indeterminado, Fernanda de Jesus Abreu, para exercer funções de secretariado em sua substituição, incluindo o 
direito a receber o suplemento remuneratório referido. 

O presente aviso produz efeitos a 01 de setembro de 2022. 
 
Funchal, 01 de setembro de 2022. 
 
O PRESIDENTE, Carlos Gonçalves 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL  
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP- RAM 
 

Aviso n.º 771/2022 
 

 
Sumário: 
Autoriza a contratação do trabalhador Carlos Miguel da Silva Faria, a partir de 1 de setembro de 2022, na carreira (não revista), de 
especialista de informática, da categoria de especialista de informática do grau 1, nível 1, do mapa de pessoal do Instituto de 
Administração da Saúde, IP- RAM, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com um período 
experimental de seis (6) meses. 

 
Texto: 
Na sequência do concurso externo de ingresso para a constituição de relação jurídica de emprego público com vista ao 

preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira (não revista), de especialista de informática, da categoria de 
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