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SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
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Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
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carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Serralheiro Civil, no sistema 
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e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, 
Recursos e Gestão de Obras Públicas. 
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Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Marco Paulo Ascensão Gonçalves, para ocupação de 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Carpintaria, no sistema 
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Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas. 

mrute.fn.pita
Realce



2  
Número 168 

7 de setembro de 2022 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 

DIREÇÃO REGIONAL DE DESPORTO 
 

Despacho n.º 325/2022 
 

Sumário:  
Designa o titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de Serviços de Apoio à Atividade Desportiva, Dr. Juan Pedro 
Gonçalves Gonçalves, para substituir o Diretor Regional, nas suas ausências e impedimentos. 

 
Texto: 
1 -  Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 4.º da orgânica da Direção Regional de Desporto, aprovada pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 15/2020/M, de 2 de março e do previsto na Portaria n.º 72/2020, de 10 de março, 
conjugado com o estatuído no artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, designo o titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de Serviços de Apoio 
à Atividade Desportiva, Dr. Juan Pedro Gonçalves Gonçalves, para substituir-me, nas minhas ausências e 
impedimentos. 

 
2 -  Ratifico todos os atos praticados, desde 18 de agosto de 2022 até a entrada em vigor do presente despacho, nos termos 

do artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro. 
 
2 -  Revogo o despacho n.º 148/2020, de 16 de abril, publicado no JORAM, II série, n.º 75 de 17 de abril. 
 
3-  O presente despacho produz efeitos desde o dia 18 de agosto de 2022 e entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
 
Direção Regional de Desporto, 5 de setembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE DESPORTO, David João Rodrigues Gomes 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA  
 

Aviso n.º 787/2022 
 
Sumário:  
Consolidação definitiva da mobilidade intercategorias e celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, da assistente técnica Maria Dalila Camacho Marques Fernandes, no mapa de pessoal da Direção Regional da 
Administração da Justiça, com efeitos a 1 de setembro de 2022. 

 
Texto: 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e em cumprimento do estabelecido na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna-se público que, por meu despacho, datado de 01 de setembro de 2022, no uso da competência delegada 
constante nos pontos 10 e 14 do Despacho de delegação de competências n.º 461/2021, de 8 de novembro, de Sua Excelência o 
Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado na II Série do JORAM, n.º 204, de 10 de novembro, foi 
determinada a consolidação definitiva da mobilidade intercategorias, em exercício de funções públicas por tempo indeterminado, 
para a categoria de Coordenador Técnico, da carreira de Assistente Técnico, de Maria Dalila Camacho Marques Fernandes, do 
mapa de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça, com efeitos a 1 de setembro de 2022. 

Mais se torna público que a trabalhadora fica posicionada na 1.ª posição remuneratória da categoria de Coordenador 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, nível 14, da Tabela Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base 
de € 1.163,82. 

A consolidação produziu efeitos a 01 de setembro de 2022, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado em 01 de setembro de 2022. 

 
Direção Regional da Administração da Justiça, 02 de setembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, Jorge Eduardo Ferreira de Moura Caldeira de Freitas 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 788/2022 
 

Sumário:  
Lista de 135 candidatos convocados para a aplicação do método de seleção da entrevista profissional de seleção, a que faz referência a 
alínea b) do n.º 8.1 do Aviso n.º 615/2021, referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 41 postos de trabalho 
na carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da rede pública da Região. 
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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, conjugado com o aviso n.º 769, publicado no JORAM, II Série n.º 166, de 05 setembro, torna-se pública a lista 
de 135 candidatos convocados para a aplicação do método de seleção da entrevista profissional de seleção, a que faz referência 
a alínea b) do n.º 8.1 do aviso de abertura referente ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 41 postos de 
trabalho na carreira e categoria de técnico de apoio à infância dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da rede pública da 
Região Autónoma da Madeira, conforme aviso publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.º 171, II Série, 
Suplemento de 22 de setembro de 2021. 

Os candidatos convocados poderão consultar a respetiva lista onde se encontra indicado o dia, hora e local da realização da 
entrevista, a qual encontra-se disponível para consulta na receção da Direção Regional de Administração Escolar, sita ao 
Edifício Oudinot, Rua Brigadeiro Oudinot 4.º andar, 9061-901 Funchal, bem como no site oficial desta Direção Regional 
(www.madeira.gov.pt/draescolar). 

 
Funchal, 05 de setembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
 

Aviso n.º 789/2022 
 

Sumário:  
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com José Dinis Temtem de Castro, para ocupação de 1 
posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Serralheiro Civil, no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas. 

 
Texto: 
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado com José Dinis Temtem de Castro, autorizado por despacho de 11/08/2022 do Secretário Regional de 
Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área de Serralheiro Civil, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, sujeito a 
um período experimental de 90 dias, ficando o trabalhador posicionado na 4.ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 
4, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, sem prejuízo da remuneração mínima 
mensal garantida para a RAM, com efeitos a 22 de agosto de 2022. 

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 

 
Funchal, 24 de agosto de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 

 
 

Aviso n.º 790/2022 
 

 
Sumário:  
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Marco Paulo Ascensão Gonçalves, para ocupação 
de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de Carpintaria, no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de 
Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas. 
 
Texto: 
Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado com Marco Paulo Ascensão Gonçalves, autorizado por despacho de 11/08/2022 do Secretário Regional 
de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área de Carpintaria, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas, sujeito a 
um período experimental de 90 dias, ficando o trabalhador posicionado na 4.ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 
4, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, sem prejuízo da remuneração mínima 
mensal garantida para a RAM, com efeitos a 22 de agosto de 2022. 

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 

 
Funchal, 24 de agosto de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 


