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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Despacho n.'27512018

DIREÇÀo REGroNa.l DA ADMTNtSTRAÇÃo Puglrc,q. e na.
MonenurzaçÃo ADM INISTRATIVA

Considerando que, através do Despacho n;' 25212015,
de 3 de novembro, foi aplovado o Regulamento de Seleção
de Formandos e Atlibuição de Certificados de Frequência
para as ações de fonnação organizadas pela Direção Regio-
nal da Administraçào Pública e da Modernizaçào Adninis-
trativa (DRAPMA):

Considerando que, no âmbito do novo modelo de go-
vernação dos flrndos europeus estruturais de investimento
para o período de 2014-2020, são exigidos novos requisitos
destinados a avaliar o grau de cumprimento dos resultados
aprovados na sequência de candidatura ao Programa Opera-
cional Regional da Madeira 2014-2020, eixo prioritário l0;

Considerando que o cumprimento de tais lequisitos de-
ve ser devidamente evidenciado;

Considerando que, para esse efeito, a inscriçào de for-
mandos nas ações fonnação realizadas pela DRAPMA deve
ser acompanhada de declaração do formando que ateste a
veracidade dos elementos nela constantes e conceda, nome-
adamente, autorização para registo e acesso dos seus dados
no âmbito do Fundo Social Europeu - FSE e de declaração
do respetivo serviço ou organismo que confirme o vínculo
de emprego;

Considerando ainda que, após a fi'equência na ação de
Ítrrmação, é agora exigido o registo dos dados reÍèrentes à
situação do formando após a frequência da ação de formação;

Considerando que, face a estes novos requisitos se torna
necessário aprovar um novo Regulamento de Seleçào de
Formandos e Atribuição de Certificados de Frequência. por
forma a garantir o cumprimento dos mesmos e, bem assim,
a elegibilidade das despesas realizadas no âmbito de candi-
datura da DRAPMA ao Fundo Social Europeu, norneada-
nrente da que foi aprovada em novembro de2017.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no artigo 2.o e alí-
neas b) e g) do artigo 3.' do Decreto Regulamental Regio-
nal n." 9/2015/M, de 14 de agosto, que aprova a orgânica
DRAPMA, determino o seguinte:

l. E, aprovado o Regulamento de Seleção de Fomran-
dos e Atribuição de Certificados de Frequência nas
açòes de Íbrmação organizadas pela DRAPMA,
que consta no anexo I ao presente despacho e que
dele faz parte integrante.

2. A formação organizada no âmbito de rnedidas con-
cretas e especificas do Prograrna de Modernização
da Administração Pirblica da Região Autónorna da
Madeila, que irá ser elaborado por esta Direção
Regional, pode obedecer a reglas especitìcas a

aprovar por meu despacho, norneadamente no que
respeita a seleçào de formandos.

3. E revogado o Despacho n! 25212015, de 3 de no-
vembro.

4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Direção Regional da Administração Pírblica e da Mo-
dernização Adrninistrativa, aos 27 de agosto de 2018.

6 de setembro de 2018

A DTRETORA RecroNRL DA ADMtNlsrnnçÀo PúsLrcn e
DA MODERNTzAÇÀo ADMTNISTRATTVA, Ana Isabel Teixeira
da Fonte Luís Jardirn

Anexo I
( a que se refere o ponto I )

I. Ambito da formação da DRAPMA e
procedirnento

l. A DRAPMA, enquanto entidade prestadora de ser-
viços de fbrmação profissional, assegura a forma-
ção dos trabalhadores dos órgãos de governo pró-
prio da Região Autónoma da Madeira (Assembleia
Legislativa da Madeira e Governo Regional), e

sempre e quando possível dos trabalhadores das
empresas públicas do setor empresarial e das au-
tarquias locais da Região Autónoma da Madeira.

2. A DRAPMA, na qualidade de entidade lesponsável
pela formação dos trabalhadores dos serviços e or-
ganismos mencionados no número anterior adota o
processo de seleção que visa disciplinar o acesso à
formaçào, de forma clara, responsável e transparen-
te, por parte dos referidos trabalhadores, que obede-
ce às reglas definidas no presente rcgulamento.

3. A formação mencionada no número anterior pode-
rá ainda abranger os trabalhadores de outras enti-
dades da adrninistração central, designadamente, a
Universidade da Madeira ou a Secçào Regional da
Madeira do Tribunal de Contas.

lI. Regras para a seleção de formandos

4. O processo de seleçào de formandos inicia-se corn
a divulgação da realização de cada ação de forma-
ção a todos os departamentos regionais e Assem-
bleia Legislativa da Madeila, e, quando seja o caso.
à administração local e serviços da adn.rinistraçào
central, através de oÍìcio ou correio eletrónico.

5. A cornunicação referida no número anterior deve
indicar:
a) A data e local da sua realização;
b) Carga horária e conteÍrdo programático;
c) Designaçào do curso,
d) Núrnero de inscrições que cabe a cada depar-

tamento regional, autarquias locais e entidades
da administração central;

e) Prazo para o envio das Fichas de Inscrição dos
formandos à DRAPMA.

6. A comunicação mencionada no número anterior é
ainda acompanhada do programa detalhado da açào
de tbrmação.

7 . A divulgação da ação de formação jr.rnto dos ser-vi-
ços da adn.rinistração direta e indireta da adminis-
h'ação regional e empresas pirblicas da Região Au-
tónoma da Madeira, é da responsabilidade do de-
partarnento regional da tutela, que deve indicar à
DRAPMA, o respetivo responsável pela área de
formação, designado por interlocutor da fonnação.
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O núunero de inscrições a que se refere a alínea d)
do ponto 5 é fixado atetrdendo às características da
respetiva açào e à dimensão dos serviços destinatá-
rios, bem como ao plazo limite para o envio das

comelativas fichas de inscrição.

A seleção dos formandos, é, dentro do universo
dos destinatários da lespetiva formação, da com-
petência dos serviços e organismo de que depen-
dern, por se considerar que só estes podern ter em
conta os respetivos objetivos estratégicos e me-
lhor conhecer as necessidades de formação dos
seus trabalhadores.

10. Na seleção de formandos, os serviços e organisrnos
devem ponderar a disponibilidade e interesse do
trabalhador na frequência da açào de formaçào por
forma a evitar as seguintes situações:
a) Faltas às ações de formação, uma vez qtte

acarretam sempre urn prejuizo para o erário
público, na medida em que os custos per capi-
ta da formação são elevados;

b) Desistência na pendência da t-ormação, ou de
faltas que ultrapassem o legahnente adrnissí-
vel, o que gera urÌr subaproveitamento das po-
tencialidades formativas um aumento do res-
petivo custo per capita, e prejudica todos
aqueles que não puderam participar em virtu-
de do lirnite de inscrições.

Ill. Inscrições dos fonnandos

I l. Feita a seleção dos formandos, os respetivos depar-
tarÌ'Ìentos regionais e organisnros enviam as Fichas
de Inscrição à DRAPMA no prazo fixado, mencio-
nado na alínea e), do ponto 5.

12. A insclição dos formandos e fèita atraves da Ficha
de Inscrição, que se encontra disponível no site da
DRAPMA, na parte reservada para a "Formação",
sendo todos os campos dela constantes de preen-
chimento obrigatório.

13. A Ficha de Inscrição deve ser acornpanhada das
declarações abaixo indicadas. cujos modelos cons-
tam do Anexo II ao presente despacho:
a) Modelo l: Declaração da entidade emprega-

dora do Í'ornrando, elaborada em papel tim-
brado.do respetivo_depaftamento regional ou
organisrno e assinada pelo responsável do ser-
viço, que tem por finalidade comprovar a efe-
tividade de frrnções do formando nuur dos
serviços da Administração Pública Regional e

Local, com indicação da respetiva categoria e

do vínculo laboral;
b) Modelo 2: Declaração do próprio formando

que atesta a veracidade da inÍtlrmação ptestacla
atravós do f,rcha de inscrição e concede autori-
zação para registo dos dados no sistema de in-
lormação do Fundo Social Europeu; acesso aos
seus dados por parte das entidades previstas no
modelo de governação dos Íìrndos europeus es-
tnlturais de investirnento para o per'íodo de
2014-2020: contato para confinração dos ele-
nìelìtos prestados, betn corno de outros coln re-
levância no âmbito dos processos de monitori-

zação e avaliação do PO Madeira 14-20; rece-

çào de notificações decorrentes da inscrição e

aceitação de eventuais contatos da DRAPMA
enquanto entidade promotora de Formação Pro-
Íìssional na Adrninistraçào Pública.

14. As Fichas de Inscrição rececionadas pela
DRAPMA que não cumpraln escntpulosatnente
com todos os requisitos mencionados nos pontos
l2 e l3 deterrninam automaticamente a não aceita-

çào das respetivas inscrições, comunicando a

DRAPMA essa não aceitação aos iuterlocutores da
fclrmação do respetivo depattamento regional, atra-
vés de correio eletrónico.

15. A DRAPMA pode ainda recusar a inscrição de
formando que já tenha frequentado ação de forma-
ção na qual nào tenha obtido uma taxa de assidui-
dade que permitisse a emissão de certitìcados de
frequência e que não tenha procedido à apresenta-

çâo da Ficha de Registo de Dados, nos termos pre-
vistos nos pontos 17 a 19.

I 6. Após a receção das fichas de inscrição dos forman-
dos pela DRAPMA, esta Direção Regional pode
voltar a intervir nos seguintes casos:
a) Quando, findo o prazo de inscrição, não se ve-

rifiquem inscrições em nírmero suficiente;
b) Se tivelem ocomido desistências, participadas

atempadamente, que possam ser preenchidas
por outros fonnandos.

IV. Regras a cumprir após a tiequência das
ações de fbrmação

17. Finda.a ação de fonnação, os departan.rentos re-
gionais e organismos responsáveis pelo envio
das Fichas de Inscrição devem enviar à

DRAPMA o registo dos dados refèrentes à situa-
ção de todos os formandos inscritos após a fre-
quência da respetiva açào de forrnação, rlo prazo
máximo de 8 dias úteis, através do preenchimen-
to de uma Ficha de Registo de Dados, que está
disponível no site da DRAPMA, ua parte reser-
vada para a "Formação".

18. A Ficha de Registo de Dados a que se retère o
número anterior é obrigatoriamente acompanha-
da de uma declaraçào do próprio formando cujo
rnodelo a ser utilizado consta do Anexo III ao
presente despacho.

19. A Ficha de Registo de Dados deve ser preenchida
para cada um dos formandos que fìequentararn a

ação de formaçào, independentemente de estes te-
rem obtido ou não urrìa taxa de assiduidade da
formação que permita a etnissão de certitìcados de
frequôncia por parte da DRAPMA.

20. Finda a ação de fomração, verificando-se situaçòes
de formandos que não tenhatn contparecido, no to-
do ou em parte, à ação de Íbrmação. circunstância
evidenciada mediante os respetivos tegistos diários
de presenças, a DRAPMA dá conhecimento desse
lacto ao departamento regional ou entidade a que
aqtreles pertencem.

TT
Número 135

3

I



4

V. Regras para a atlibuição de certificados

2l . A todos os forurandos que terrham cnmplido a car-
ga horária da respetiva ação de forrnação é ah'ibui-
do um cefiificado de frequência, de acordo com as
regras em vigor a nivel nacional e regional, e em
conformidade com critérios da Uniào Europeia,
Íìos casos em que as ações de formaçào são com-
participadas pelo Fundo Social Europeu.

22. A DRAPMA emite um celtificado de lrequência
pela participação enr qualquer ação de fonnação na
qual se verifique uma assiduidade efetiva não infe-
rior a 90 o/o da carga horária pol parte de cada for-
mando, com exceção do disposto no ponto 28.

23. A emissão de certif,rcados de fi'equência das ações
de formação está dependente do envio à DRAPMA
das Fichas de Registo de Resultados corretamente
instruídas, no prazo referido no ponto 17.

24. Nurna ação de fonnação de 35 horas, cotn a dura-
ção de 5 dias, e uma carga horária de 7 horas/dia, o
formando só pode faltar até 3 horas e meia, coÌres-
pondentes a uma manhã ou uma tarde.

25. Numa ação de formação de 30 horas, com a dura-
ção de 5 dias, e uma carga horária de 6 horas/dia, o
formando só pode faltar até 3 horas, corresponden-
tes a uma manhã ou uma tarde.

26. Nos casos excecionais de ações de formação de 30
horas, com a duração de 4 dias, e uma calga horá-
ria de 7 horas e meia/dia, o formando poderá
iguahnente faltar uma manhã ou uma tarde, ainda
que neste caso a frequência total possa ser ligeim-
mente inferior a90oÁ.

27. Em ações de formação colr uma carga horária infe-
rior a 30 horas, a emissào do certificado de fre-
quência depende do curnprirnento integral do res-
petivo horário.

28. O disposto nos pontos 22 a 27 não se aplica aos
cursos especíhcos para dirigentes, designadamente
o CAGEP e o FORGEP, ou outros que venham a
ser aprovados.

29. A presença dos formandos ern cada ação de forma-
ção é conÍìrmada pela assinatura dos registos diá-
rios de presença, um pol'cada manhã e tarde de ca-
da dia de formação.

30. As faltas podem ser justificadas ou injustificadas,
mas todas relevam no cômputo geral das ausências
para efeitos de atribuição dos certificados, com a
única diferença que as últirnas dão origem a uma
penalização.

31. A justificação das faltas dadas pelos formandos
deve ser feita pelos serviços responsáveis pela res-
petiva inscliçào.

32. As faltas injustificadas, independentemente do res-
petivo nirmero, irnp-licam a impolsibilidade de ins-
crição em novas açòes de formação nos seis meses
posteriores à respetiva ocorrência.

33. Os serviços que inscrevarn fonnandos ern ações de
forrnação de duração igual ou superior a 30 horas
devern providenciar, durante a manhã do prirneiro
dia das meslnas, pela substituição daqueles que não
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possam 1ìequentáìas, comunicando o fàcto, no mars
cufto espaço de tempo, à DRAPMA e tomando ain-
da as devidas providências para o imediato envio da
Ficha de Inscriçào acompanhada das declaraçòes
mencionadas nas alíneas a) e b) do ponto 13.

34. A impossibilidade de substituição deve ser transrni-
tida nos mesmos tennos, ou seia, durante a manhà
do primeiro dia das açòes de loimaçào.

35. A DRAPMA comunica aos serviços que inscrevam
formandos as respetivas faltas para conhecimento e
eventual justificação.

36. Não são emitidos quaisquer declarações ou outros
documentos justificativos de preserrça em ações de
formação a quaisquer formandos que não teúam
direito a certificado de frequência nos termos dos
números anteriores.

37. Todo o procedimento supra descrito é devidarnente
organizado e junto ao respetivo dossier pedagógico.

Vl. Fonnação no âmbito de medidas concretas do Programa
de Modemização da Administração Regional

38. Nos termos do n.o 2 do preselìte despacho, a for-
nração no contexto de rnedidas concretas e especí-
ficas do Programa de Modemização da Adminis-
tração Pública da Região Autónoma da Madeira,
pode obedecer a regras a aprovar por meu despa-
cho, não se lhes aplicando o presente regulamento,
na parte em que for objeto de legulamentação.

Anexo II
( a que se refere o ponto 13)

Modelo l.
Declaração da Entidade Empregadora - alínea a)

do ponto 13

DECLARAÇÀO

Declaro para os devidos efeitos que o(a) trabalhador(a)
introduzir norne cornpleto do(a) trabalhador(a) desernpenha
funções de ........... nesta entidade/organisrno, com a cate-
goria de. , introduzir vinculo laboral.

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Responsável pela Entidade
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Anexo Ill
(a que se refere o ponto I 8)

Declaração do formando que acompanha a ficha
de Registo de resultados

Modelo 2:
Declaração do Forrnando - alínea b) do ponto l3

DECLARAÇÀO

Declaro ser veriladeira a inlormação prestada
no Ficha de Inscrição e autorizo clue os dados
constantes da mesma sejarn registados no sis-



6 de setembro de 2018

terna de infbrmação do Funtlo Social Europeu e

que relativamente aos rnesfiìos possarn ter
acesso as entidatles previstas no rnodelo de go-
vemação dos fundos europeus estruturais e de
investimento para o período de 2014-2020,
aceitando tamben ser contatado(a) para con-
firmação dos elementos prestados bem como
de ontros que se venham revelar de interesse
geral. no âmbito dos processos de rnonitoriza-
ção e avaliação do PO Madeira l4-20.

Concordo em receber por via de correio eletró-
nico notitìcações deconentes da presente iuscri-
ção na ação de formação, relativas à sua execu-

ção e gestão, aceitando igualmente que a

DRAPMA, enquanto entidade promotora de
formação profissional na Administraçào Pública
Regional, me contacte iìturamente, direta ou in-
diretamente, por esse canal para divulgar e pro-
moveÍ o seu plano de f-ormação anual e ouh'as
ações de formação ou seminários que possa vir a
organizar fora do âmbito desse plano.

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Formando

Anexo lll
(a que se refere o ponto l8)

Declaração do formando que acompaúa a ficha
de Registo de resultados

DE('LAR AçÀO

Declaro ser verdadeira a infonnação prestada na Ficha
de Registo dos Resultados e autorizo que os dados constan-
tes da mesma sejam registados no sistema de informação do
Fundo Social Europeu e que relativamente aos mesnìos
possam ter acesso as entidades previstas no rnodelo de
governação dos fìndos europeus estruturais e de investi-
mento para o período de 2014-2020, aceitando tarnbérn ser
contatado(a) para confirmação dos elementos prestados
bern como de outros que se venham revelar de interesse
geral, no âmbito dos processos de monitorização e avalia-
ção do PO Macleira l4-20.

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Formando

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇAO

DrneÇÀo RECr()NAL DE lNovAÇÀo E GESrÀo

Aviso n." 21412018

Por men despacho de 27 de agosto de 2018, ao abrigo
da competência delegada no Despacho n.' I l8/2018. de l5

de março, do Diretur Regional de Inovaçào e Gestão, publi-
cado no JORAM n.o 45 - II Serie, de 19 de março, foi auto-
rizada a consolidação da mobilidade intercaneiras à Assis-
tente Operacional Cristiana Brito Conçalves. do mapa de
pessoal da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurilio da
Silva Dantas passando a integrar a carreira/categoria de
Técnico Superior, na Direçào Regional de Planearnento,
Recursos e Infraestnúuras, corn efeitos a I de setembro de
2018, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 99.o-A
aditado à Lei n.'3512014, de 20 de junho, através do artigo
210." da Lei n.' 4212016, de 28112, que aprovou o Orça-
rnento de Estado para 2017, ficando posicionada na 2."
posiçào nível l5 da carreira Técnica Superior.

Por meu despacho de 27 de agosto de 2018, ao abrigo
da competência delegada no Despacho n.' ll8/2018, de
l5 de março, do Diretor Regional de Inovação e Gestào,
publicado no JORAM n." 45 - II Série, de 19 de março,
foi autorizada a consolidação da rnobilidade intercarlei-
ras à Assistente Técnica Olga da Graça Gornes Gregório,
do mapa de pessoal da Escola Básica e Secundár'ia de
Ponta do Sol passando a integrar a caneira/categoria de
Técnico Supelior, na Direção Regional de Educaçào,
corn efèitos a I de setembro de 2018, nos ternìos e ao
abrigo do disposto no artigo 99."-A aditado à Lei
n.' 3512014, de 20 de junho, através do artigo 210." da
Lei n.o 4212016, de 28112, que aprovou o Orçamento de
Estado para 2017, ficando posicionada na 2.' posição
nível I5 da cameira Técnica Superior.

Por meu despacho de 27 de agosto de 20 1 8, ao abrigo
da competência delegada no Despacho n.' 118/2018, de
l5 de março. do Diretor Regional de Inovação e Gestào,
publicado no JORAM n." 45 - II Série, de l9 de nìarço,
foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarrei-
ras à Assistente Técnica Petra Luís Bettencourt, do mapa
de pessoal da Direção Regional de Educação, passando a
integrar a carreira/categoria de Técnico Snperior, corn
efeitos a I de setembro de 20 ltì, nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 99.'-A aditado à Lei n." 35/2014,
de 20 de junho, através do artigo 270." da Lei
n." 4212016, de 28112, que aprovou o Orçamento de Es-
tado para 2017, ficando posicionada na 2.'posição nível
I 5 da carreira Técnica Superior.

Por meu despacho de 28 de agosto de 2018, ao abrigo
da competência delegada no Despacho n." I 18i2018, de l5
de mar'ço, do Diretor Regional de lnovação e Gestão, publi-
cado no JORAM n." 45 - Il Série, de l9 de março, fbi auto-
rïzada a consolidação da mobilidade intercarreiras à Assis-
tente Técnica Maria do Carmo Gouveia Mendes, do mapa
de pessoal da Direçào Regional de Educaçào, passando a

integrar a carreira/categoria de Técnico Superior com etèi-
tos a I de setenrbro de 2018, nos termos e ao abrigo do
disposto no artigo 99.'-A aditado à Lei n.o 3512014, de 20
de juúo, através do artigo 270." da Lei n." 4212016, de
28i12, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017,
ficando posicionada na 2.' posiçào nível l5 da cameira
Técnica Superior.

Não carece de hscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas

Funchal, 30 de agosto de 2018.

PE[.'O DTREToR RncroNAL. DE INOVAç'Ào e GesrÃo,
Elizabcth Vieira Pereira Gonçalves
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VTCE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

'.Declaração de retiÍicaçiio n." 2012018 ^'

Por ter sido publicado cotn inexatidão no JORAM, ll
Serie, n.u 135, de 6 de setembro de 2018, o Despacho
n)' 27512018, de 27 de agosto de 2018, assim se retifica:

No Anexo III, na epígrafe da Declaração,

Ondc se lê:
"Declaração do lbrmando que acompanha a fioha dc

Registo de resultados"

Deve ler-se:
"Declaração do fonnando que acolnpanha a Ficha de

Registo de Dados."

E no texto da reÍèrida l)eclaração.

Pnde se lê:
"Declaro ser verdadeira a inforrnaçào prestada na Ficha

de Registo dos Resultados..."

Deve ler-se:
"Declaro ser verdadeira a intbnnação prestada na Ficha

de Registo dos Dados..."

Vice-Presidência do Governo Regional, 7 de seternbro
de 2018.

PEL'o CHEFE Do cABtNETE, Maria João Monte

l0 de setembro de 2018

SECRETARIA REGIONAL DA INCLUSÃO E
ASSUNTOS SOCIAIS

IxsÏruro DE SEGURANÇA SoctAL Dn Me.petRa. Ip-Rer,l

Declaração de Retificação n." 2ll2018

Por ter saído com inexatidão no Jontal OÍìcial da Regi-
ão Autónoma da Madeira n;' l27,ll Série, de 23 de agosto
de 2018, o aviso n." 199/2018, relativo à Abertura de pro-
cedimento concursal, destinado ao preenchirnetrto enr t'egi-
me cle comissão de serviço pelo período de três anos, de um
cargo de direção intermedia de 2." grau, do Instituto de

Segurança Social da Madeira, IP-RAM, para provitnento do
cargo diligente de Diretor da Unidade da Zona do Funchal,
designadamente, o ponto 8 do aviso. relativo à segunda
vogal efetiva retifica-se o seguinte:

Onde se lê:

"...Dra. Fátima Luísa Gotnes Alves. Diretora de Unida-
de de Apoio Tecnico à Gestào de Recursos Hutna-
nos, equiparado a cargo de dileção intermédia de
l.o grau. do Instituto de Segurança Social da Ma-
deira. IP-RAM."

Deverá ler-se:
"... Dra. Fátima Luisa Gotnes Alves, Diretora de Uni-

dade de Apoio Técnico à Gestão de Recursos Hu-
nìanos. equiparado a cargo de direçào intermédia
de 2." grau, do Instituto de Segurança Social da
Madeila, IP-RAM."

lnstitrúo de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
06 de setembro de 2018.

A PnEstoEr-tE DO CONSELHO DIRETIVO, Augusta de
Aguiar

SECRETARIA REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS E
INFRAESTRUTURAS

Aviso n.o 21612018
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

ESCOLA EB I23lPE BARTOLOMEIJ PERESTRELO

Despacho n.'280/2018

Delegaçào de Cornpetências
Nos termos do artigo 16.' do Dccreto Legislativo Regi-

onal n." 4l20OOlM, de 3l de janeiro alterado pelos Decretos
Legislativos Regionais n.'s 2ll20061M, de 2l de junho e

2lt018lu, de 9 de janeiro, conjugado com o estatuído nos
artigos 44." a 50.n do Código do Procedin.rento_Administra-
tivo, aprovado pelo Decreto-Lei n." 412015 de 7_ janeiro,
delego- as minhas cornpetências, n1 Vjgg-Presidente do
Coníelho Executivo, Micaela Sílvia Oliveira Carvalho
Freitas da Silva, para a prática dos seguintes atos:

a) Para me substituir nas tninhas laltas e irnpedillÌelìtos;
b) Para exercer o poder disciplinar em relação aos alu-

nos.

Ratifico, ao abrigo do disposto no n." 3 do artigo 164.'
do Cótligo do Procedin.rento Adrninistrativo, todos os atos
nraticatlõs oela Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Micaela Silïia Oliveira Carvalho Freitas da Silva nos ter-
nros da presente delegação de conrpetências. desde o dia 28
dejunho de 2018.

O presente despacho enh'a em vigor no clia seguinte ao
da sua publicação.

Funchal,2t't de junho de 2018.

O PRESIDENTE DO CONSELTIO EXECUTIVO DA ESCOLA

EB l23,PE BARToLoÌvlEU PErusrnelo, Gttalberto Soares

Nos termos do n." 6 do artigo 36." da Portaria n." 83-
-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-
taria n." 145-Al20ll, de 06 de abril, informa-se clue a lista
unitária de ordenação final do procedimento coucursal
comum para a ocupação, mediante a constituição de vínculo
de emprego pírblico, na rnodalidade de contrato de trabalho
em tunções pÍrblicas por tempo indeterminado, de dois
postos de trabalho previstos e não ocupaclos, na catego-
iia/carreira de Assistente Tecnico, na área de Fiscalização
de Obras, no sistema centlalizado de gestão de recursos
hurnanos da Secretaria Regional dos Equiparnentos e lnfra-
estnÌturas, afetos ao mapa de pessoal da Dileção Regional
de Estradas, aberto por Aviso n.o 49712017, publicado no

Jornul OÍìc'ial da Região Autónoma da Madeira n.' 214, II
Série. de l5 tle dezembro de 20 17. após homologação a 25

de junho de 20 I 8 pela Chefè do Gabinete, por delegação-de
poderes do Secretário Regional dos Equiparnentos e lnflra-
èstruturas, conforme Despacho n." 480/2017, de 24 de no-
vembro, publicado no JORAM n;' 202, tl Série, de 24 de

novembro de 2017, encontra-se afixada na Direçào Regio-
nal de Estradas, no edificio do Governo Regional, sito à

Rua Dr. Pestana Jiurior n." 6, 2.o andar. 9064 - 506 Fttnchal





DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAçÃO
DA JUSTIÇA

Por ter saído com inexatidão o Anexo II do Despa-
cho n.o 27512018, de 6 de setembro, da Vice-Presidência
do Governo Regional, publicado no Jornal O/'icial, 1l

série, n.o 135/2018, de 6 de setembro, procede-se assim
à sua retificação.

Onde se lê:

Anexo II
( a que se refere o Ponto 13)

Modelo l.
Declaração da Entidade Empregadora - alínea a)

do ponto 13

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos o(a)

de nesta com a cate-
gona de.

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Responsável pela Entidade

DRAPMA, enquanto entidade promotora de

formação profi ssional na Administração Pública
Regional, me contacte futuramente, direta ou in-
dirétamente, por esse canal para divul$ar e pro-
mover o seu plano de formação anual e outras
ações de formação ou seminários que possa vir a

organizar fora do âmbito desse plano.

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Formando

Deve ler-se:

Anexo II
( a que se refere o ponto 13)

Modelo l.
Declaração da Entidade Empregadora - alínea a)

do ponto 13

otatruutçÀo

Declaro para os devidos efeitos

nesta com a cate-
gona de

Data: dia/mês/ano

Assinatura do Responsável pela Entidade

Anexo III
(a que se refere o Ponto l8)

Declaração do formando que acompanha a ficha
de Registo de resultados

Modelo 2:
Declaração do Formando - alínea b) do ponto l3

DECLARAÇÃO

Declaro ser verdadeira a informação prestada
no Ficha de Inscdção e autorizo que os dados
constantes da mesma sejam registados no sis-
tema de informação do Fundo Social Europeu e
que relativamente aos mesmos possam ter
acesso as entidades previstas no modelo de go-
vernação dos fundos europeus estruturais e de

investimento para o período de 2014-2020,
aceitando também ser contatado(a) para con-
firmação dos elementos prestados bem como
de outros qÌre se venham revelar de interesse
geral, no âmbito dos processos de monitoriza-
ção e avaliação do PO Madeira 14-20.

- Concordo em receber por via de correio eletró-
nico notificações decorrentes da presente inscri-

ção na ação de formação, relativas à sua execu-

ção e gestão, aceitando igualmente que a

Modelo 2:
Declaração do Formando - alínea b) do ponto l3

DECLAIÌAÇÀO

Declaro ser verdadeira a informação prestada
no Ficha de Inscrição e autorizo que os dados
constantes da mesma sejam registados no sis-
tema de informação do Fundo Social Europeu e
que relativamente aos mesmos possam ter
acesso as entidades previstas no modelo de go-
vernação dos fundol europeus estruturais-e de
investimento para o períbdo de 2014-2020,
aceitando tam'bém ser'contatado(a) para con-
firmação dos elementos prestados.bem como
de outros que se venham revelar de interesse
seral. no âmbito dos processos de monitoriza-
ião e'avaliação do PO'Madeira l4-20'

- Concordo em receber por via de correio ele-
trónico notificações decorrentes da presente
inscrição na ação de formação, relativas à sua
execução e gestão, aceitando igualmente que a

DRAFMA, -enquanto entidadé promotora de
formação profiisional na Administração Pú-
blica Regiônal, me contacte futuramente,-dire-
ta ou indfretamente, por esse canal para divul-
gar e promover o seú plano de formação anual





e outras ações de formação
possa vir a organizar fora
plano.

ou seminários que
do âmbito desse

Assinatura do Formando

Direção Regional da Administração da Justiça, l3 de se-
tembro de 2018.Data: dia/mês/ano




