
 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA JORNAL OFICIAL Sexta-feira, 10 de julho de 2020  Série  Número 131  Suplemento Sumário VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS  Despacho Conjunto n.º 75/2020 Determina a permissão genérica de condução de viaturas oficiais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração Pública, ainda que não integrados na carreira de assistente operacional com as funções de motorista, afetas a vários serviços.  SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA  Aviso n.º 317/2020 Lista de candidatos excluídos, no procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de 5 lugares de assistente técnico, da carreira de assistente técnico, aberto pelo Aviso n.º 381/2018, de 27 de dezembro.  SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  Despacho n.º 258/2020 Nomeia, em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, a Licenciada Dinarda Sandra Ferreira de Sousa Jesus, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, da Direção Regional de Juventude.  Despacho n.º 259/2020 Procede à alteração do Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, que aprovou a estrutura flexível do Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.  SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL  Aviso n.º 318/2020 Autoriza a licença sem remuneração, pelo período de 364 dias, à trabalhadora Maria Manuela Teixeira Mendes Vasconcelos, com a categoria de Assistente Técnico da carreira de Assistente Técnico, a partir de 31 de julho de 2020.  SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS Aviso n.º 319/2020 Conclusão com sucesso do período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Micaela Andreia Freitas, na categoria e carreira de Técnico Superior, ficando a trabalhadora afeta à Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. 
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  VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E  SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS   Despacho Conjunto n.º 75/2020  Considerando o Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2000/M, de 5 de julho, possibilita, mediante a verificação de circunstâncias específicas, a condução de viaturas oficiais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração Pública, ainda que não integrados na carreira de assistente operacional com as funções de motorista. A medida ali prevista permite, sobretudo, uma maior racionalização dos meios, que se traduz, consequentemente, numa redução de encargos para o erário público.  Para a prossecução das atribuições da Direção Regional do Mar e da Direção Regional das Pescas e face à carência de motoristas nestes serviços, torna-se impreterível conferir a permissão genérica de condução das viaturas afetas à frota da Secretaria Regional de Mar e Pescas. Assim, nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 2.º do  Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2000/M, de 5 de julho, determina-se o seguinte:   1. É conferida permissão genérica de condução de viaturas oficiais afetas aos respetivos serviços, a Carlos Alberto Pestana Andrade, chefe de divisão, Natacha  

  Catarina Monteiro Caldeira da Cunha Nogueira, técnica superior, Jorge Manuel Loureiro Lucas, técnico superior, Viriato Manuel Freitas Andrade Timóteo, técnico superior, José Aires Gonçalves Brites, assistente técnico, José Luís Ponte Figueira, assistente técnico, Fernando José Gomes Vieira, assistente técnico, António Fernandes Luís de Abreu, assistente técnico, Emanuel Arcanjo Freitas Pinto, assistente técnico, Mário André Rodrigues, assistente operacional, Maria da Piedade Chá-Chá Freitas de Sousa, assistente operacional, Rosária Agrela Paiva, assistente operacional, António Tomás Campos Dias, assistente operacional, Nuno Manuel Abreu Gouveia, diretor de serviços, José Duarte Gomes Gonçalves, Assistente Técnico, Pedro Miguel Alves Delgado, chefe de divisão, Florival de Sousa Jardim, assistente operacional, Luís Manuel França dos Santos, encarregado operacional, José Gilberto Rodrigues Pinto Correia, encarregado operacional, Emanuel Rodrigues de Sousa, assistente operacional e José Lino Velosa, assistente operacional, José Luís Freitas de Sousa, técnico superior, Maria João Rocha Aveiro, técnica superior, Francisco Duarte Alves, coorde-nador técnico, José Manuel Pedra Góis, assistente operacional, João Firmo Pereira de Jesus, coorde-nador técnico, todos detentores de carta de veículos B válida, tendo prestado o seu assentimento na condução das referidas viaturas;   2.  Os trabalhadores referidos no número anterior devem ser detentores da devida habilitação legal para conduzir; 

 SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS  Despacho n.º 260/2020 Designa, para substituição nas ausências, faltas ou impedimentos, o Dr. João Manuel Mendes Henriques Delgado, Diretor de Serviços de Monitorização, Estudos e Investigação do Mar.  SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  Despacho n.º 261/2020 Designa, em regime de comissão de serviço por 1 ano, o licenciado em Engenharia Civil, Eufrásio Manuel Silva Abreu, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Concessões, cargo de direção intermédia de 2.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020.  Despacho n.º 262/2020 Designa, em regime de comissão de serviço por um 1, a licenciada em Economia, Nalita Maria Gouveia de Olim, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, cargo de direção intermédia de 2.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020.  Despacho n.º 263/2020 Designa, em regime de comissão de serviço por 1 ano, a licenciada em Engenharia Civil, Ana Rita Silva Carreira, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização, cargo de direção intermédia de 2.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020.  Aviso n.º 320/2020 Celebração de 15 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de limpeza de ribeiras.  Aviso n.º 321/2020 Celebração de contrato de trabalhos em funções públicas por tempo indeterminado com Alexandra Catarina Silva Carreira e Ana Cláudia da Silva Carvalho, para ocupação de 2 postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Direito. 



10 de julho de 2020 Número 131 S - 3  3.  A permissão conferida nos termos do número anterior aplica-se exclusivamente às deslocações em serviço, por estas entendendo-se as que são determinadas por motivos de serviço público.   4.  A permissão genérica conferida nos números anteriores, rege-se pelo disposto no Decreto-Lei  n.º 490/99, de 17 de novembro, adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2000/M, de 5 de julho, no Decreto Legislativo n.º 22/2009/M, de 12 de agosto e demais legislação aplicável, e caduca com o termo das funções em que os trabalhadores se encontrem investidos à data da autorização.  5.  Mantêm-se em vigor o Despacho Conjunto  n.º 46/2020, publicado no Jornal Oficial II Série, datado de 06 de abril de 2020.   Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira e  Secretaria Regional de Mar e Pescas, no Funchal, 23 de junho de 2020.  O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado  O SECRETÁRIO REGIONAL DE MAR E PESCAS, Teófilo Alírio Reis Cunha   SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA   Aviso n.º 317/2020  Nos termos do n.º 6 do art.º 31.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, pelo presente aviso se informa da afixação, no Gabinete de Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional de Economia, e da disponibilização, na página eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em  https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Publicacoes, da lista de candi-datos excluídos, no procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indetermi-nado, para ocupação de cinco lugares de assistente técnico, da carreira de assistente técnico, destinado ao preenchi-mento de cinco postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres (DRETT), abrangidos pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Economia (SREM), aberto pelo Aviso n.º 381/2018, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 200, de 27 de dezembro.  Secretaria Regional de Economia, 06 de julho de 2020.  PEL’O CHEFE DO GABINETE, Sónia Menezes   SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA   Despacho n.º 258/2020  Considerando que o Despacho n.º 96/2020, de 11 de março, que procedeu à aprovação da estrutura flexível da Direção Regional de Juventude, criou, através do seu artigo 

4.º a Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, da Direção Regional de Juventude; Considerando que o referido Despacho prevê que a Divisão de Programas e Associativismo Juvenil seja dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau; Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional  n.º 27/2016/M, de 6 de julho, foi aberto procedimento de seleção destinado ao preenchimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau da Direção Regional de Juventude, de Chefe de Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II Série, n.º 41, Suplemento, de 28 de fevereiro de 2020; Considerando que cumpridos os formalismos atinentes ao processo de seleção, em consonância com o preceituado no  n.º 7 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional  n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, o júri do procedimento de seleção deliberou propor a nomeação da Licenciada Dinarda Sandra Ferreira de Sousa Jesus no cargo de Chefe de Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, da Direção Regional de Juventude, atendendo a que a candidata ficou graduado em primeiro lugar no referido procedimento, face à pontuação obtida na aplicação dos métodos de seleção, e demonstrou possuir o perfil exigido, a competência técnica e a aptidão para o exercício das funções do lugar a prover. Considerando que a Licenciada Dinarda Sandra Ferreira de Sousa Jesus, reúne os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional  n.º 27/2016/M, de 6 de julho, bem como o perfil indicado para prosseguir as atribuições da Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, previstas no artigo 4.º, do Despacho n.º 96/2020, de 11 de março, publicado no JORAM, II Série, n.º 50, de 12 de março,  como se evidencia pela nota curricular junta ao presente Despacho. Nestes termos e ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º-A, do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino:   1. Nomear, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, a Licenciada Dinarda Sandra Ferreira de Sousa Jesus, Técnica Superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, da Direção Regional de Juventude;  2. A presente nomeação produz efeitos a 1 de julho de 2020.  3. A nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada que é parte integrante do presente despacho, consta em anexo.  Esta despesa tem cabimento orçamental. 



4 - S Número 131 10 de julho de 2020  A presente nomeação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.  Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia aos 23 dias de junho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho   Anexo do Despacho n.º 258/2020, de 10 de julho  NOTA CURRICULAR  Nome: Dinarda Sandra Ferreira de Sousa Jesus Bilhete de Identidade: 10546716 Número de identificação fiscal: 212544250 Correio eletrónico: dinarda.jesus@madeira.gov.pt  Nacionalidade: Portuguesa  FORMAÇÃO ACADÉMICA  - Licenciatura em Gestão, pela Universidade da Madeira, 28 de outubro de 2008 - Bacharelato em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Administração e Línguas, 22 de julho de 1997  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - Desde 1 de dezembro de 2019, Chefe de Divisão de Programas e Associativismo Juvenil, cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de substituição, da Direção Regional de Juventude; - 1 de janeiro de 2009 a 30 de novembro de 2019, carreira Técnica Superior da Direção Regional de Juventude e Desporto; - 1 outubro de 2007 a 31 de dezembro de 2008, Técnica Principal do quadro de pessoal da Direção Regional de Juventude; - 25 de junho de 2007 a 26 de junho de 2012, exercício de funções de secretariado do Diretor Regional de Juventude; - 16 de dezembro de 2003 a 30 de setembro de 2007, Técnica de 1ª Classe no Instituto de Juventude da Madeira;  - 1 de julho de 2003 a 20 de maio de 2005, exercício de funções de secretariado do Conselho Diretivo do Instituto de Juventude da Madeira; - 30 de novembro de 2000 a 15 de dezembro de 2003, Técnica de 2ª Classe na Direção Regional de Juventude; - 1 de outubro de 1999 a 29 de novembro de 2000, Agente da Carreira Técnica na Direção Regional de Juventude;  - 2 fevereiro de 1998 a 30 setembro de 1999, Contrato a Termo Certo na Categoria Técnica de 2ª classe na Direção Regional de Juventude.  FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 17.º Encontro Nacional de Juventude 2019, Conselho Nacional de Juventude, 26 a 29 de setembro de 2019; - Curso de Formação Internacional “Playground: First Steps on European Youth Corp”, Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus + Juventude em Ação e SALTO-YOUTH Resource Centres, 25 a 28 de junho de 2019; - 8.º EMAX - Encontro de Mostra Associativa Juvenil, Federação Nacional das Associações Juvenis, 9 a 11 de dezembro de 2016; 

- Curso de formação «Criação e Gestão de Websites com Joomla», DTIM, 30 de maio a 15 de junho de 2016; - Curso de formação «Office Avançado – - Processamento de Texto e Folha de Cálculo», DTIM, 18 a 22 de abril de 2016; - Curso de formação «Informática aplicada à Prestação de Contas», DTIM, 4 a 14 de abril de 2016; - Workshop «Elaboração de Candidaturas à Ação – - Chave 2», Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação, 12 de fevereiro de 2016; - Curso de formação «Faz-te Ouvir! Manual sobre a Carta Europeia Revista da Participação dos e das Jovens na Vida Local e Regional», Dínamo -  - Associação de Dinamização Sócio-Cultural, de 16 a 21 de outubro de 2015; - Curso de formação «Academia de Desenvolvimento Juvenil - ADJ», Conselho Nacional de Juventude, 6 a 10 de maio de 2015; - Ação de Divulgação do Programa Erasmus + 2015, Agência Nacional do Programa Erasmus + Educação e Formação, 24 novembro de 2014; - 13.º Encontro Nacional das Associações Juvenis, Federação Nacional das Associações Juvenis, 3 a 5 de outubro de 2014; - Curso de formação «Técnicas de Secretariado», Direção Regional da Administração Pública e Local, 10 a 14 de outubro de 2011; - Curso de formação «O Protocolo nos Serviços Públicos», Instituto Nacional de Administração, 12 a 16 de maio de 2008; - Curso de formação «Gestão da Produtividade», Instituto Nacional de Administração, 2 a 3 de julho de 2007; - Curso de formação «O Processo de Reorganização dos Serviços Públicos: Estratégias e Técnicas», Direção Regional da Administração Pública e Local, 6 a 9 de fevereiro de 2006; - Curso de formação «Sistema de Gestão de Recursos Humanos», Direção Geral do Orçamento, 8 a 12 de novembro de 2004; - Curso de formação «Gestão do Tempo e do Trabalho Pessoal», Instituto Superior de Administração e Línguas, 18 a 22 de outubro de 2004.   Despacho n.º 259/2020  O Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, aprovou a estrutura flexível do Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Contudo, e por lapso, não contemplou três núcleos existentes na estrutura orgânica, pelo que urge agora proceder à sua previsão em normativo legal. Assim, nos termos do artigo 9.º da Portaria n.º 84/2020, de 20 de março, e do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, determino o seguinte:  Artigo 1.º Objeto  O presente diploma procede à alteração do Despacho  n.º 107/2020, de 23 de março. 



10 de julho de 2020 Número 131 S - 5  Artigo 2.º Alteração do Despacho n.º 107/2020,  de 23 de março  São alterados os artigos 3.º e 20.º do Despacho  n.º 107/2020, de 23 de março, que passam a ter a seguinte redação:   “Artigo 3.º [...]  1-  O Departamento Administrativo é coordenado por um chefe de departamento a quem compete, designada-mente: a)  [...]; b)  [...]; c)  [...]; d)  [...]; e)  [...]; f)  [...]; g)  [...].  2-  Na dependência do Departamento Administrativo funcionam o Núcleo de Documentação e Arquivo e o Núcleo de Expediente Geral.  Artigo 20.º [...]  1 -  [...]: a)  [...]; b)  [...]; c)  [...]; d)  [...]; e)  [...]; f)  [...]; g)  [...]; h)  [...]; i)  [...]; j)  [...]; k)  [...].  2 -  [...]  3-  Na dependência da Divisão de Apoio Técnico funciona o Núcleo da Loja do Cidadão.”  Artigo 3.º Aditamento ao Despacho n.º 107/2020, de 23 de março  São aditados ao Despacho n.º 107/2020, de 23 de março, os artigos 3.º-A, 3.ºB e 20.ºA com a seguinte redação:  “Artigo 3.º-A Núcleo de Documentação e Arquivo  O Núcleo de Documentação e Arquivo é coordenado por um coordenador técnico a quem compete, designadamente: a) Organizar e manter atualizado o arquivo administrativo corrente do GS, disponibilizando-o em condições adequadas para consulta dos diversos serviços do GS, tendo em vista a boa conservação e fácil consulta dos documentos; b) Organizar e manter atualizadas listagens dos processos pendentes nos diversos serviços da SRE e demais Secretarias Regionais; 

c) Exercer as demais funções que, dentro da respetiva área funcional, lhe forem atribuídas por lei ou que decorram do normal exercício das suas funções.  Artigo 3.º- B Núcleo de Expediente Geral  O Núcleo de Expediente é coordenado por um coordenador técnico a quem compete designadamente: a) Organizar, receber, registar, classificar, distribuir e assegurar a expedição da correspondência; b) Elaborar ofícios do GS e demais serviços cujos mesmos sejam assinados pelo Gabinete de acordo com os formulários aprovados;  c) Exercer as demais funções que, dentro da respetiva área funcional, lhe forem atribuídas por lei ou que decorram do normal exercício das suas funções.  Artigo 20.º- A Núcleo da Loja do Cidadão  1.  Ao Núcleo da Loja do Cidadão compete designadamente: a) Receber, registar e remeter os pedidos dos utentes aos respetivos serviços no âmbito das competências da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia; b) Proceder às inscrições nos cursos do Instituto para a Qualificação, IP-RAM;  c) Formalizar o processo de pedido de certidões comprovativas da escolaridade; d) Apoiar os utentes no âmbito das competências da SRE; e) Colaborar com todos os serviços da SRE, no âmbito das suas competências;  2.  O NLC é coordenado por um trabalhador nomeado por despacho do Secretário Regional.  Artigo 4.º Entrada em vigor  O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.  Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 06 de julho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho   SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL   INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM  Aviso n.º 318/2020  Por despacho do Presidente do Conselho Diretivo de 03 de julho de 2020, foi autorizada a licença sem remuneração, pelo período de 364 dias, à trabalhadora Maria Manuela Teixeira Mendes Vasconcelos, com a categoria de Assistente Técnico da carreira  de Assistente Técnico, a partir de 31 de julho de 2020, nos termos do n.º 1 do artigo n.º 280.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 



6 - S Número 131 10 de julho de 2020  Lei Geral do Trabalho em Funções Pública (LTFP). (Processo isento da fiscalização previa da SRMTC).  Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, 07 de julho de 2020.   O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Herberto Jesus   SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  Aviso n.º 319/2020  Pelo Despacho n.º 34/SRAAC/2020, de 6 de julho, da Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído com sucesso o período experimental a que esteve sujeita a trabalhadora Micaela Andreia Freitas, na categoria e carreira de Técnico Superior, abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando a trabalhadora afeta à atualmente designada Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, e pelas Leis  n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro, e 2/2020, de 31 de março.  Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 6 de julho de 2020.  O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas   SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS   DIREÇÃO REGIONAL DO MAR  Despacho n.º 260/2020  Despacho n.º 1/2020 Considerando que, em conformidade com o artigo 4.º,  n.º 4 do Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2020, de 30 de março, o diretor regional designa quem o substitui nas suas ausências ou impedimentos. Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 42.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado com o citado artigo 4.º, n.º 4 do Decreto Regulamentar Regional  n.º 25/2020, de 30 de março, determino o seguinte:  1.  Designar, para substituição nas minhas ausências, faltas ou impedimentos, o Dr. João Manuel Mendes Henriques Delgado, Diretor de Serviços de Monitorização, Estudos e Investigação do Mar.  2.  O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua assinatura.  Direção Regional do Mar, 9 de julho de 2020.  A DIRETORA REGIONAL DO MAR, Mafalda Freitas 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS   Despacho n.º 261/2020  Despacho n.º 19/2020 Considerando que na sequência do estabelecido no artigo 9.º da Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 45/2020, de 24 de fevereiro, que aprova a estrutura orgânica da Direção Regional de Estradas, foi publicado o Despacho n.º 143/2020, de 13 de abril, que aprova a estrutura flexível da Direção Regional de Estradas e as atribuições e competências das respetivas unidades orgânicas; Considerando que o mencionado Despacho determinou a criação da Divisão de Concessões (DC), conforme previsto na alínea b) do respetivo artigo 2º; Considerando que a DC é um serviço integrado na dependência da Direção de Serviços de Concessões e Projetos, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos do n.º 2 do respetivo artigo 4.º;  Considerando que é imprescindível assegurar o exercício das funções inerentes àquele cargo, tornando-se necessário prover o respetivo titular; Considerando que o Eng.º Eufrásio Manuel Silva Abreu, reúne o perfil adequado, a competência necessária e todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo; Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º- -A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à RAM a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atualmente alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a designação, em regime de comissão de serviço por um ano, do licenciado em Engenharia Civil, EUFRÁSIO MANUEL SILVA ABREU, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Concessões, cargo de direção intermédia de 2º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020. Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 43, Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, classificação económica 01.01.03. A presente designação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. O presente despacho vai para publicação acompanhado do currículo do designado.  Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 24 de junho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino   Anexo do Despacho n.º 261/2020, de 10 de julho  Nota curricular  Dados pessoais: Nome: Eufrásio Manuel Silva Abreu Nacionalidade: Portuguesa Data de nascimento: 14 de janeiro de 1986  Formação Académica: - Mestrado Integrado em Engenharia Civil - ramo em Estruturas, pela Faculdade de Engenharia da 



10 de julho de 2020 Número 131 S - 7  Universidade do Porto (FEUP), iniciado em 2003 e concluído em 2008.  Formação profissional: - Seminário sobre “Fundações em Formações Geológicas da Ilha da Madeira”, promovido pela Ordem dos Engenheiros - Secção Regional da Madeira, em dezembro de 2008. - Ação de Formação sobre a “Execução de Empreitadas segundo o Código dos Contratos Públicos”, promovido pela Ordem dos Engenheiros - Secção Regional da Madeira, em março de 2009. - Seminário sobre a “Retração do Betão”, promovido pela Ordem dos Engenheiros - Secção Regional da Madeira, em maio de 2009. - Seminário sobre “Sistemas de Venti-lação/Desenfumagem”, promovido pela Ordem dos Engenheiros - Secção Regional da Madeira, em outubro de 2009. - Ação de Formação “Debry Flow; Barreiras Dinâmicas; contenção de Taludes”, promovida pela empresa Geobrugg, em maio de 2010. - Participação no Congresso 16º Congresso Mundial da IRF (Internacional Road Federation) e 6.º Congresso Rodoviário Português, entre 25 e 28 de maio de 2010. - Ação de Formação “Euro Código 7 - Projeto Geotécnico - Parte I - Regras Gerais”, promovida pela RAMEDM - Estradas da Madeira, S.A., em junho de 2011. - Curso de Formação Profissional “O Contrato de Empreitada de Obras Públicas da Formação à Execução”, promovido pela Direção Regional de Administração Pública e local, entre 5 e 9 de setembro de 2011, com a duração de 35 horas. - Ação de sensibilização “O regulamento geral do ruído e a Diretiva Ruído Ambiente”, promovido pela Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, a 16 de maio de 2018. - Conferência “Conservação e Manutenção de Obras de Arte e Túneis”, promovido pela Ordem dos Engenheiros - Secção Regional da Madeira, em outubro de 2019. - Curso de Formação de “Contabilidade para não Financeiros”, promovido pela Ordem dos Engenheiros, entre 11 a 14 de novembro de 2019, com duração de 24 horas.  Habilitações Profissionais: - Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros - Seção Regional da Madeira.  Experiência Profissional: Período: fevereiro de 2013 a maio de 2020 Entidade: Direção Regional de Estradas Função: Técnico Superior na Direção de Serviços de Concessões e Projetos - Acompanhamento, na área técnica da engenharia, do cumprimento das obrigações emergentes do Contrato de Concessão celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a VIALITORAL - - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A.;  - Emissão de diversos pareceres técnicos no âmbito das competências da Direção de Serviços de Concessões e Projetos;  - Participação em receções provisórias e definitivas de empreitadas;  

- Definição de planos de instrumentação e monitorização de deslocamentos em estruturas de suporte;  - Emissão de pareceres relacionados com transportes especiais de trânsito;  - Participação ativa na proposta de Projeto de Portaria que estabelecerá o Regulamento de Autorizações Especiais de Trânsito de veículos na RAM;  - Preparação das peças de procedimento com vista à elaboração de contratos de prestações de serviços e empreitadas;  - Análise e revisão de relatórios técnicos, estudos e projetos de execução contratados pela DRE que visam a modernização e a segurança da rede viária regional;  - Validação de cálculos justificativos de faturas; - Cálculo de revisões de preços.  Período: novembro de 2008 a fevereiro de 2013 Entidade: RAMEDM - Estradas da Madeira, S.A. Função: Técnico Superior na Direção de Concessões e Projetos - Acompanhamento, na área técnica da engenharia, do cumprimento das obrigações emergentes do Contrato de Concessão celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Concessionária de Estradas VIAEXPRESSO da Madeira, S.A. (na qualidade de adjuvante);  - Emissão de diversos pareceres técnicos no âmbito das competências da Direção de Concessões e Projetos;  - Controlo semanal dos custos de mão-de-obra e de equipamentos resultantes do temporal de 20 de fevereiro de 2010;  - Acompanhamento de empreitadas de prospeção;  - Elaboração e acompanhamento de processos de concurso para os estudos, projetos e empreitadas, tendo em vista a reconstrução das estradas regionais danificadas na sequência do temporal de 20 de fevereiro de 2010;  - Análise e revisão de relatórios técnicos, estudos e projetos de execução contratados pela DRE que visam a modernização e a segurança da rede viária regional;  - Validação de cálculos justificativos de faturas; - Cálculo de revisões de preços.  Eufrásio Manuel Silva Abreu   Despacho n.º 262/2020  Despacho n.º 20/2020 Considerando que na sequência do estabelecido no artigo 9.º da Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 45/2020, de 24 de fevereiro, que aprova a estrutura orgânica da Direção Regional de Estradas, foi publicado o Despacho n.º 143/2020, de 13 de abril, que aprova a estrutura flexível da Direção Regional de Estradas e as atribuições e competências das respetivas unidades orgânicas; Considerando que o mencionado Despacho determinou a criação da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental (DGFO), conforme previsto na alínea d) do respetivo artigo 2.º; Considerando que a DGFO é um serviço integrado na dependência da Direção de Serviços Financeiros, dirigida 



8 - S Número 131 10 de julho de 2020  por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos do n.º 2 do respetivo artigo 6.º;  Considerando que é imprescindível assegurar o exercício das funções inerentes àquele cargo, tornando-se necessário prover o respetivo titular; Considerando que a Dra. Nalita Maria Gouveia de Olim, reúne o perfil adequado, a competência necessária e todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo; Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º- -A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à RAM a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atualmente alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a designação, em regime de comissão de serviço por um ano, da licenciada em Economia, NALITA MARIA GOUVEIA DE OLIM, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, cargo de direção intermédia de 2.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020. Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 43, Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, classificação económica 01.01.03. A presente designação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. O presente despacho vai para publicação acompanhado do currículo da designada.  Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 24 de junho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino   Anexo do Despacho n.º 262/2020, de 10 de julho  NOTA CURRICULAR  Identificação Pessoal:  - Nalita Maria Gouveia de Olim  Habilitações Literárias: -  (2003) Pós-Graduação em “Fiscalidade das Organizações” (APEU). -  (2001) Licenciatura em Economia (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra - FEUC).  Experiência Profissional: -  (2013 - à data atual) Técnica Superior - Direção de Serviços Financeiros - Direção Regional de Estradas. -  (2007 - 2013) Técnica Superior - Gabinete Financeiro - “RAMEDM - Estradas da Madeira, S.A.”. -  (2001 - 2007) Chefe de Secção - Departamento Conta-bilístico e Financeiro - “Amâncio & Carvalho, Lda.”.  Formação Profissional: -  (2020) Workshop “Soluções EDI e Faturação Eletrónica iLink” (ACIN Group). -  (2019) “2.ª Edição do Plano de Formação em SNC- -AP - 39 Módulos” (INA). -  (2019) Formação Eventual “Faturas sem papel e arquivo digital - As novas Regras de Faturação” (OCC). -  (2019) Frequência de várias sessões no âmbito do “SNC-AP” realizadas pela VP-DROT. 

-  (2018) Acão de Formação “Contabilidade Analítica” (DRAPMA em colaboração com Gest Líder II). -  (2017) Acão de Formação “Sistemas de Normalização Contabilística - AP” (DRAPMA em colaboração com Gest Líder II). -  (2016) Formação Eventual “Sistema de Normalização Contabilística - AP” (OTOC). -  (2013) Acão de Formação “LCPA e a sua Regulamentação” (DRAPL). -  (2013) Formação Eventual “Orçamento do Estado 2013, Encerramento de contas 2012. Comunicação para a balança de pagamentos e informação sobre a estrutura empresarial distrital” (OTOC). -  (2011) Ação de Formação “Sistema de Norma-lização Contabilística” (DRALP) -  (2011) Formação Eventual “Orçamento do Estado para 2011; Encerramento de contas 2010” (OTOC). -  (2010) Formação Eventual “IRC alterações para 2010 (incluindo o OE para 2010); Transição do POC para o SNC - Caso prático com resolução” (OTOC). -  (2009) Ação de Formação “Sistema de Normalização Contabilística - Aspetos Contabilísticos e Fiscais” (UHY & Associados, SROC, Lda.). -  (2009) Reunião da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas “Noites - Sistema de Normalização Contabilística” (OTOC). -  (2009) Formação Eventual “SNC - Exemplos Práticos” (OTOC). -  (2009) Formação Profissional “Sistema de Normalização Contabilística” (KPMG & Asso-ciados - Sociedade de Revisores de Contas, S.A.). -  (2007) Sessão de esclarecimentos “IES -  - Informação Empresarial Simplificada” (CTOC). -  (2007) Ação de Formação “Encerramento de Contas 2006; Informação Empresarial Simplificada (IES) - Depósitos Contas; Orçamento de Estado para 2007” (CTOC). -  (2004) Formação Permanente “Elaboração das Demonstrações Financeiras” (CTOC). -  (2002) Formação Permanente “Contabilidade Analítica” (CTOC). -  (2002) Formação Permanente “IVA” (CTOC).   Despacho n.º 263/2020  Despacho n.º 21/2020 Considerando que na sequência do estabelecido no artigo 9.º da Portaria n.º 44/2017, de 16 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 45/2020, de 24 de fevereiro, que aprova a estrutura orgânica da Direção Regional de Estradas, foi publicado o Despacho n.º 143/2020, de 13 de abril, que aprova a estrutura flexível da Direção Regional de Estradas e as atribuições e competências das respetivas unidades orgânicas; Considerando que o mencionado Despacho determinou a criação da Divisão de Fiscalização (DF), conforme previsto na alínea a) do respetivo artigo 2.º; Considerando que a DF é um serviço integrado na dependência da Direção de Serviços de Obras, dirigida por um chefe de divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos termos do n.º 2 do respetivo artigo 3.º;  Considerando que é imprescindível assegurar o exercício das funções inerentes àquele cargo, tornando-se necessário prover o respetivo titular; Considerando que a Eng.ª Ana Rita Silva Carreira, reúne o perfil adequado, a competência necessária e todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo; Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º- -A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de 



10 de julho de 2020 Número 131 S - 9  abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, que adapta à RAM a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, atualmente alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a designação, em regime de comissão de serviço por um ano, da licenciada em Engenharia Civil, ANA RITA SILVA CARREIRA, com a categoria/carreira de Técnico Superior, pertencente ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, para o cargo de Chefe de Divisão de Fiscalização, cargo de direção intermédia de 2.º grau, lugar vago, e nunca provido, com efeitos a 1 de julho de 2020. Esta despesa é cabimentada na rubrica: Secretaria 43, Capítulo 03, Divisão 01, Subdivisão 00, classificação económica 01.01.03. A presente designação não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. O presente despacho vai para publicação acompanhado do currículo da designada.  Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 24 de junho de 2020.  O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino   Anexo do Despacho n.º 263/2020, de 10 de julho  Nota curricular  Dados Pessoais Nome: Ana Rita Silva Carreira Data de nascimento: 17 de dezembro de 1977 Nacionalidade: Portuguesa  Habilitações Académicas - Licenciatura em Engenharia Civil, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em fevereiro de 2002.  Experiência Profissional -  Desde fevereiro de 2013 - Técnica Superior, na área de Engenharia Civil, na Direção de Serviços de Obras da Direção Regional de Estradas; -  De abril de 2007 a fevereiro de 2013 - Técnica Superior, na área de Engenharia Civil, na Direção de Obras da RAMEDM - Estradas da Madeira, S.A.; -  De julho de 2003 a abril de 2007 - Técnica Superior, na área de Engenharia Civil, na Direção de Serviços de Obras da Direção Regional de Estradas.  Na experiência profissional indicada, destacam-se as seguintes funções: • Participação como elemento da equipa de Júri em procedimentos concursais para empreitadas de obras públicas e para prestações de serviços; • Fiscalização da execução de projetos, contemplando, entre outros, análise de planos de trabalhos, métodos construtivos, caraterísticas de materiais a aplicar e eventuais reclamações relativas à execução da obra; • Acompanhamento do processo de medições de trabalhos e cálculo de revisões de preços; • Processos conducentes às receções provisórias e definitivas das obras e validação dos elementos necessários à compilação técnica da obra; 

• Promoção de interfaces técnicas entre os vários intervenientes das obras e entidades terceiras interessadas.  Formação Profissional - Curso de Formação Profissional de “Segurança nas Obras Públicas e Privadas” promovido pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, em parceria com a entidade formadora Competir  - Formação e Serviços, Lda., decorrido a 18 e 19 de julho de 2003, com a duração de 15 horas. - Curso de Formação Profissional “Folha de Cálculo -  - Excel Avançado” promovido pela Direção Regional de Formação Profissional, entre 2 e 11 de dezembro de 2003, com a duração de 21 horas. - Curso de Formação Profissional de "Segurança na Construção", realizado pelo lTlC - lnstituto Técnico para a lndústria da Construção, decorrido a 27 e 28 de janeiro de 2005, com duração de 12 horas; - Curso de Formação Profissional "Despesas e Obras Públicas - Do Aviso à Adjudicação", realizado pela Direção Regional da Administração Pública e Local, entre 28 de março e 1 de abril de 2005, com duração de 30 horas; - Curso de Formação Profissional "O Regime de Revisão de Preços", realizado pelo lTlC - lnstituto Técnico para a lndústria da Construção, decorrido a 16 e 17 de março de 2006, com duração de 12 horas; - Curso de Formação Profissional "Atualização técnica para técnicos de obra", realizado pela APEB - Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pronto, decorrido no dia 17 de outubro de 2008; - Seminário "Fundações em formações geológicas da llha da Madeira", realizado pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros em parceria com a empresa CENORGEO, decorrido no dia 03 de dezembro de 2008; - Curso de Formação Profissional "Gestão e controlo de empreendimentos: novas técnicas e metodologias de gestão", realizado pelo FUNDEC - Associação para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitetura, do lnstituto Superior Técnico, decorrido a 4 e 5 de junho de 2009, com duração de 11 horas; - Ação de Formação "Revisão de Preços - As regras, a gestão e o cálculo automático", realizada pela AECOPS - Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços, decorrida no dia 08 de outubro de 2009; - Seminário "Sistemas de Ventilação / Desenfumagem", realizado pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, decorrido a 23 e 24 de outubro de 2009; - Curso de Formação Profissional "Contratos Públicos -  - A análise de propostas", realizado pela Direção Regional da Administração Pública e Local, entre 09 e 12 de setembro de 2013, com duração de 28 horas; - Curso de Formação Profissional “Microsoft Word Avançado”, promovido pela Direção Regional de Informática em novembro de 2014, com duração de 15 horas. Junho de 2020   Aviso n.º 320/2020  Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com David Ferreira Viveiros, Luis Paulo Mendonça Vieira, Sidónio Mendonça Ferreira, Nuno Paulo Freitas Gouveia, Paulo Jorge 



10 - S Número 131 10 de julho de 2020  Moniz Alves, Césaro Nuno Figueira Luís, Octávio Nóbrega Baptista, José Egídio Basílio dos Santos, José Pedro Tozzini, Hugo Ricardo da Silva Nóbrega, Carlos Eduardo Silva Freitas, Osvaldo Rúben Nóbrega Freitas, José Manuel Escórcio Correia, Paulo Miguel Pestana Freitas e Óscar José Ferraz Rodrigues, autorizados por despacho de 22/06/2020, do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de 15 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na área de limpeza de ribeiras, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, sujeitos a um período experimental de 90 dias, ficando os trabalhadores posicionados na 4ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 4, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 1 de julho de 2020.   (Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).  Funchal, 2 de julho de 2020.  A CHEFE DO GABINETE, Raquel Silva  

Aviso n.º 321/2020  Torna-se público que, na sequência de procedimento concursal, foram celebrados contrato de trabalhos em funções públicas por tempo indeterminado com Alexandra Catarina Silva Carreira e Ana Cláudia da Silva Carvalho, autorizados por despacho de 22/06/2020 do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Direito, no sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, sujeitos a um período experimental de 180 dias, ficando as trabalhadoras posicionadas na 2ª posição remuneratória, a que corresponde o nível 15, na tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 01 de julho de 2020.   (Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).  Funchal, 2 de julho de 2020.  A CHEFE DO GABINETE, Raquel Silva       



10 de julho de 2020 Número 131 S - 11      



12 - S Número 131 10 de julho de 2020  

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção Regional da Administração da Justiça.  Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:   Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91;  Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68;  Três laudas .................... € 28,66 cada € 85,98;  Quatro laudas ................ € 30,56 cada € 122,24;  Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70;  Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada € 231,36   A estes valores acresce o imposto devido.  Números e Suplementos - Preço por página € 0,29    Anual Semestral  Uma Série ............................. € 27,66 € 13,75;  Duas Séries ........................... € 52,38 € 26,28;  Três Séries............................. € 63,78 € 31,95;  Completa ............................... € 74,98 € 37,19.  A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.  Preço deste número: € 3,65 (IVA incluído) 

                   
                                                  CORRESPONDÊNCIA      PUBLICAÇÕES      EXEMPLAR  ASSINATURAS          EXECUÇÃO GRÁFICA IMPRESSÃO DEPÓSITO LEGAL   


