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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 
Aviso n.º 924/2022 

 
Sumário: 
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, referentes ao procedimento concursal comum para o preenchimento de 41 
postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico de Apoio à Infância, dos mapas de pessoal das Áreas Escolares da rede pública da 
Região Autónoma da Madeira. 

 
Texto: 
Nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 12-A/2021, de 

11 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, referentes ao procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 41 postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico de Apoio à Infância, dos 
mapas de pessoal das Áreas Escolares da rede pública da Região Autónoma da Madeira, conforme aviso n.º 615/2021, 
publicado no JORAM, II Série n.º 171, Suplemento de 22 de setembro de 2021, a qual se encontra 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). 

Mais se informa que os candidatos convocados poderão dizer por escrito o que entenderem por conveniente, no prazo que 
se fixa em 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à presente publicação nos termos do n.º 1 do artigo 28.º, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 10.º, da referida Portaria. 

 
Funchal, 27 de outubro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
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