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Confere permissão genérica de condução de viaturas oficiais afetas à Direção Regional 
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Gouveia Andrade, Assistente Técnico, detentor de carta de veículos B válida. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Aviso n.º 105/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Vitor Hugo Fernandes Nóbrega, para exercer funções públicas, com a categoria 
de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção Regional da 
Administração da Justiça, a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. 
 

Aviso n.º 106/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
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categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção 
Regional da Administração da Justiça, a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. 

 
Aviso n.º 107/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Mara Patrícia Vieira de Gouveia, para exercer funções públicas, com a 
categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção 
Regional da Administração da Justiça, a partir do dia 1 de março de 2022. 
 

Despacho n.º 37/2022 

Procede à alteração do Despacho n.º 342/2020, de 8 de setembro, que define as 
atribuições dos serviços com funções de caráter predominantemente administrativo, 
dependentes das unidades orgânicas nucleares e flexíveis da Direção Regional de 
Administração Escolar. 
 

Aviso n.º 108/2022 

Convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção do procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego, na modalidade de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de 1 posto de 
trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na área de psicologia, no mapa 
de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM,  (IQ, IP-RAM), conforme 
Aviso n.º 682/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, 
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SECRETARIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DAS FINANÇAS 
 

Despacho Conjunto n.º 12/2022 
 
Sumário: 
Confere permissão genérica de condução de viaturas oficiais afetas à Direção Regional do Desporto - Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, a Duarte Nuno Gouveia Andrade, Assistente Técnico, detentor de carta de veículos B válida. 
 
Texto: 
Considerando que 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;  

Considerando que a medida ali prevista permite, sobretudo, uma maior racionalização dos meios, que se traduz, 
consequentemente, numa redução de encargos para o erário público;  

Considerando que para a prossecução das atribuições da Direção Regional do Desporto - Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, torna-se impreterível conferir a permissão genérica de condução das viaturas afetas à sua frota 
automóvel. 

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 à Direção Regional do Desporto - Secretaria 

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Duarte Nuno Gouveia Andrade, Assistente Técnico, detentor de carta 
de veículos B válida. 

 
2.  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.  
 
3.  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 Regional n.º 22/2009/M, de 12 de agosto e demais legislação aplicável, e caduca com o termo 
das funções em que o trabalhador se encontra investido à data da autorização. 

 
4.  O presente despacho produz efeitos no dia seguinte à sua publicação. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e Secretaria Regional das Finanças, no Funchal, 20 de janeiro de 

2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DAS FINANÇAS, Rogério de Andrade Gouveia 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Aviso n.º 105/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Vitor Hugo Fernandes Nóbrega, para exercer 
funções públicas, com a categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção Regional da Administração da 
Justiça, a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Vitor Hugo Fernandes Nóbrega, para exercer funções públicas, com a categoria de Assistente Técnico, da 
carreira de Assistente Técnico, ficando integrado no mapa de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça, com 

 
II Série, n.º 185, de 13 de outubro, objeto da Declaração de Retificação n.º 83/2021, 
publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 187, de 15 
de outubro e na bolsa de emprego público na RAM, com o código OE202110/423. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Declaração de Retificação n.º 21/2022 

Procede à retificação do Aviso n.º 95/2022, de 27 de janeiro, relativo à data do início 
de funções das Técnicas Superiores, Laura Catarina Silva Nunes e Mónica Maria 
Câmara Soares. 
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efeitos a partir do dia 1 de fevereiro de 2022, auferindo a remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
carreira de assistente técnico, e ao nível 5 da tabela remuneratória única, atualizada nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei  
n.º 10/2021, de 1 de fevereiro,  

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

Aviso n.º 106/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Ana Cristina Correia de Abreu Belo, para exercer 
funções públicas, com a categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção Regional da Administração da 
Justiça, a partir do dia 1 de fevereiro de 2022. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Ana Cristina Correia de Abreu Belo, para exercer funções, com a categoria de Assistente Técnico, da 
carreira de Assistente Técnico, ficando integrada no mapa de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça, com 
efeitos a partir do dia 1 de fevereiro de 2022, auferindo a remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
carreira de assistente técnico, e ao nível 5 da tabela remuneratória única, atualizada nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei  
n.º 10/2021, de 1 de fevereiro. 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

Aviso n.º 107/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Mara Patrícia Vieira de Gouveia, para exercer 
funções públicas, com a categoria de Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, na Direção Regional da Administração da 
Justiça, a partir do dia 1 de março de 2022. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com Mara Patrícia Vieira de Gouveia, para exercer funções, com a categoria de Assistente Técnico, da carreira 
de Assistente Técnico, ficando integrada no mapa de pessoal da Direção Regional da Administração da Justiça, com efeitos a 
partir do dia 1 de março de 2022, auferindo a remuneração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória da carreira de 
assistente técnico, e ao nível 5 da tabela remuneratória única, atualizada nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2021, 
de 1 de fevereiro. 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 

Despacho n.º 37/2022 
 
Sumário: 
Procede à alteração do Despacho n.º 342/2020, de 8 de setembro, que define as atribuições dos serviços com funções de caráter 
predominantemente administrativo, dependentes das unidades orgânicas nucleares e flexíveis da Direção Regional de Administração 
Escolar. 
 
Texto: 
Considerando que a Portaria n.º 111/2020, de 2 de abril, e o Despacho n.º 135/2020, de 6 de abril, aprovaram, 

respetivamente, a estrutura nuclear e flexível da Direção Regional de Administração Escolar. 
Considerando que pelo Despacho n.º 342/2020, de 8 de setembro, foram definidas as atribuições dos serviços com funções 

de caráter predominantemente administrativo, dependentes das unidades orgânicas nucleares e flexíveis desta direção regional. 
Considerando e evolução tecnológica verificada nos últimos, conjugada com o facto de se terem aposentado trabalhadores 

com responsabilidades de coordenação dos serviços administrativos na dependência da Divisão de Gestão Docente (DGD), 
impõe-se redefinir a estrutura interna, adequando-a às exigências de uma gestão de recursos humanos moderna. 
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Considerando ainda que os serviços com funções de caráter predominantemente administrativo são criados mediante 
despacho do dirigente máximo do serviço. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto n.º 8 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de 
novembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 24/2012/M, de 30 de agosto, determino o seguinte: 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 
O presente diploma procede à alteração do Despacho n.º 342/2020, de 8 de setembro. 
 

Artigo 2.º 
Alteração 

 
O artigo 5.º do Despacho n.º 342/2020, de 8 de setembro, é alterado, passando a ter a seguinte redação: 

 
“Artigo 5.º 

Organização interna da DGD 
 
1 -  A Divisão de Gestão Docente integra os seguintes núcleos: 

a) Núcleo de Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos Docentes (NRSRHD), ao qual compete executar as operações 
relacionadas com o recrutamento, seleção e colocação dos recursos humanos docentes; 

b) Núcleo Administrativo de Recursos Humanos Docentes (NARHD), ao qual compete executar o serviço administrativo e de 
expediente relacionado com a gestão dos recursos humanos docentes; 

c) Núcleo de Gestão da Informação de Recursos Humanos Docentes (NGIRHD), ao qual compete executar as operações 
relacionadas com os sistemas de informação e gestão dos recursos humanos docentes. 

 
2 -  Cada um dos núcleos referidos nas alíneas anteriores é coordenado por um trabalhador, indicado por despacho do Diretor 

Regional, integrado na carreira de técnico superior, de assistente técnico ou ainda na carreira subsistente de coordenador.” 
 

Artigo 3.º 
Entrada em vigor 

 
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, 27 de janeiro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM  
 

Aviso n.º 108/2022 
 
Sumário: 
Convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de 1 posto de trabalho, na 
carreira e categoria de Técnico Superior, na área de psicologia, no mapa de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM,  (IQ, IP- 
-RAM), conforme Aviso n.º 682/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 185, de 13 de outubro, 
objeto da Declaração de Retificação n.º 83/2021, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 187, de 15 de 
outubro e na bolsa de emprego público na RAM, com o código OE202110/423. 
 
Texto: 
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego, na modalidade de contrato de trabalho 

por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na 
área de psicologia, no mapa de pessoal do Instituto para a Qualificação, IP-RAM,  (IQ, IP-RAM), conforme Aviso  
n.º 682/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 185, de 13 de outubro, objeto da 
Declaração de Retificação n.º 83/2021, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, n.º 187, de 15 
de outubro e na bolsa de emprego público na RAM, com o código OE202110/423. 

 
Para conhecimento dos interessados e nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se 

público que a Convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção do procedimento concursal comum epigrafado, se 
encontra afixada no placar junto à entrada dos Serviços Administrativos do IQ, IP-RAM, à Estrada Comandante Camacho de 
Freitas, 9020-148 Funchal, e disponível na página eletrónica deste Instituto em http://madeira.gov.pt/iq, no separador RH e 
Recrutamento. 

 
Funchal, 31 de janeiro de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM, Sara Maria Nunes de Almeida 

Estudante Relvas 
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SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

Declaração de Retificação n.º 21/2022 
 
Sumário: 
Procede à retificação do Aviso n.º 95/2022, de 27 de janeiro, relativo à data do início de funções das Técnicas Superiores, Laura Catarina 
Silva Nunes e Mónica Maria Câmara Soares. 
 
Texto: 
Por ter sido publicado com inexatidão no Jornal Oficial da Região Autónima da Madeira, n.º 17, II Série, 5.º Suplemento, 

de 27 de janeiro de 2022, o Aviso n.º 95/2022, relativo à data do início de funções das Técnicas Superiores Laura Catarina 
Silva Nunes e Mónica Maria Câmara Soares, procede-se à sua retificação:  

 
Onde se lê: 
“ …. início de funções no dia 15 de janeiro de 2022.” 
 
Deve ler-se: 
“  …. início de funções no dia 17 de janeiro de 2022.” 
 
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, 31 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Sancha Maria Garcês Marques Ferreira 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

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: € 1,83 (IVA incluído) 
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