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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na

modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de

1 posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal do

Instituto para a Qualificação, IP-RAM, conforme Aviso n. ° 682/2021, publicado no JORAM, II

Série, n." 185, de 13 de outubro, objeto de Declaração de Retificação n.° 83/2021, publicada no

JORAM, II Série, N.° 187, de 15 de outubro e na bolsa de emprego público da RAM com o

código OE202110/00424.

Torna-se público que, nos termos dos artigos 45. ° a 51. ° da Lei Geral do Trabalho em Funções

Públicas (LTFP) aprovada, em anexo, à Lei n. ° 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, foi

considerado concluído com sucesso, o período experimental do contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico, celebrado com a seguinte

trabalhadora:

Nome da Trabalhadora Classificação Final do Período Experimental

Filipa Luísa Carvalho Vieira Nunes 17, 04 valores

De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado em conformidade com o n. ° 3 do artigo

46.° da LTFP, o período experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da

atual carreira e categoria.

Mais se informa que, a trabalhadora tem ainda oportunidade de se pronunciar sobre a deliberação do

júri referente à avaliação do período experimental, nos termos e para os efeitos do artigo 102. ° do

Código do Procedimento Administrativo.

Funchal, 18 de agosto de 2022.
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