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Despacho n.º 246/2022 

Autoriza a nomeação em regime de comissão de serviço por 1 ano, do Licenciado, 
Paulo Filipe Maçãs Gonçalves Tavares, Especialista de Informática de Grau 2 Nível 
1, do mapa de pessoal da Direção Regional de Informática - Secretaria Regional das 
Finanças para o cargo de Chefe de Divisão de Apoio à Transição Digital cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 01 de julho de 2022 e até ao 
provimento do respetivo cargo. 
 

Aviso n.º 550/2022 
Abertura de procedimento concursal, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir 
da data da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da 
Madeira (JORAM), destinado ao preenchimento do cargo de Chefe de Divisão 
Informática, da Direção Regional da Administração da Justiça (DRAJ), cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço pelo período de 
três anos. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS  
Aviso n.º 551/2022 

Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para 
a ocupação mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1 posto de 
trabalho previsto, e não ocupado, na categoria/carreira de Assistente 
Operacional - área de Motorista de Ligeiros, conforme aviso publicado no 
suplemento do Jornal Oficial, II Série, n.º 238, de 21 de dezembro de 2020. 
 

Aviso n.º552/2022  
Autoriza a celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Ana Cristina Laranja Sousa D’Alessandro e Luís Silvio Gomes 
Rodrigues, para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de 
assistente operacional, na área de cantoneiro, afetos ao mapa de pessoal da Direção 
Regional de Estradas, sujeito a um período experimental de 90 dias. 
 

Aviso n.º 553/2022 
Renova a comissão de serviço, da licenciada Ana Cristina Campos Gouveia, no 
cargo de Diretora de Serviços da Unidade de Gestão, cargo de direção intermédia de 
1.º grau, com efeitos a 1 de junho de 2022. 



2 
Número 122 

29 de junho de 2022 

 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 

Despacho n.º 246/2022 
 
Sumário: 
Autoriza a nomeação em regime de comissão de serviço por 1 ano, do Licenciado, Paulo Filipe Maçãs Gonçalves Tavares, Especialista 
de Informática de Grau 2 Nível 1, do mapa de pessoal da Direção Regional de Informática - Secretaria Regional das Finanças para o 
cargo de Chefe de Divisão de Apoio à Transição Digital cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 01 de julho de 2022 e até 
ao provimento do respetivo cargo. 
 
Texto: 
Considerando que o Despacho n.º 147/2022, de 12 de abril que procedeu à primeira alteração ao despacho n.º 135/2020 de 

6 de abril que aprovou a estrutura orgânica flexível da Direção Regional de Administração Escolar criou, através do seu artigo 
4.º-A a Divisão de Apoio à Transição Digital da Direção Regional de Administração Escolar; 

Considerando que o n.º 2 do artigo 4.º-A do referido despacho prevê que a Divisão de Apoio à Transição Digital seja 
dirigida por um Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que o referido cargo nunca foi provido e importa proceder à nomeação do seu titular de modo a garantir o 
funcionamento do serviço até ao seu provimento, decorrente de procedimento concursal, nos termos do artigo 20.º e 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração 
regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho;  

Considerando que o Licenciado, Paulo Filipe Maçãs Gonçalves Tavares, Especialista de Informática de Grau 2 Nível 1, do 
mapa de pessoal da Direção Regional de Informática - Secretaria Regional das Finanças reúne o perfil adequado, a 
competência necessária e todos os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo; 

Nestes termos e ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 5 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional nº5/2004/M, de 22 de 
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional nº27/2016/M, de 06 de julho, que adapta à RAM a Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a nomeação em regime 
de comissão de serviço por 1 ano, do Licenciado, Paulo Filipe Maçãs Gonçalves Tavares, Especialista de Informática de Grau 
2 Nível 1, do mapa de pessoal da Direção Regional de Informática - Secretaria Regional das Finanças para o cargo de  Chefe 
de Divisão de Apoio à Transição Digital cargo de direção intermédia de 2.º grau, com efeitos a 01 de julho de 2022 e até ao 
provimento do respetivo cargo. 

Esta despesa tem cabimento orçamental nas seguintes classificações: 
Classificação Orgânica: 45.0.01.03.00 
Classificações Económicas: D.01.01.03.00.00; D.01.01.11.00.00; D.01.01.13.00.00; D.01.01 14.SN.00; D.01.02.14.B0.00; 

D.01.03.05.A0.A0. 
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 27 de junho de 2022. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho 
 
 

Nota Biográfica 
 
Dados pessoais: 
-  Nome - Paulo Filipe Maçãs Gonçalves Tavares; 
-  Data de nascimento - 17/08/1975; 
-  Naturalidade - São Sebastião da Pedreira, Lisboa. 
 
Habilitações académicas: 
-  Licenciatura em Engenharia Informática; 
 
Experiência profissional: 
-  Desde julho de 2012, Especialista de Informática, Grau 2 Nível 1 Direção Regional de Informática 

(DRI/DRPaGeSP/DRPI/DRI); 
-  De julho de 2004 a julho de 2008, Especialista de Informática, Grau 1 Nível 2 (DRAE, DRRHAE); 
-  De julho de 2002 a julho de 2004, programador de bases de dados e aplicações e páginas web na NOVIS/Optimus; 
-  Estágio em 2001 como desenvolvedor de páginas web na empresa Teleweb. 
 
Outras Experiências Profissionais relevantes: 
-  Membro Efetivo da Ordem dos Engenheiros, Cédula Profissional n.º 61084. 
 
Formação Profissional Relevante: 
-  Bases de Dados Oracle (SQL e PL/SQL); 
-  Administração de Bases de Dados Oracle; 
-  Regime de Férias, Faltas e Licenças; 
-  “ARION - visita 04, 16 - GB - ICT in Schools in London”, ARION European Programmes Teams; 
-  Balanced ScoreCard - Nível avançado - Desenhar estratégias e mapas estratégicos; 
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-  Estratégias e processos de gestão de pessoas; 
-  Microsoft Project; 
-  Microsoft Certificate 20703-1 Administering System Center Configuration Manager; 
-  “Exercício de Ciberdefesa do Exército “Ciber Perseu 2018” - na modalidade de jogador”; 
-  Regulamento Geral da Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. 
 

 
Aviso n.º 550/2022 

 
Sumário: 
Abertura de procedimento concursal, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), destinado ao preenchimento do cargo de Chefe de Divisão Informática, da Direção 
Regional da Administração da Justiça (DRAJ), cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço pelo período 
de três anos. 
 
Texto: 
Texto: Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 

adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional nº 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e 
republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 06 de julho, torna-se público que, por despacho do Senhor 
Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia de 21 de junho de 2022, foi autorizada a abertura de procedimento 
concursal para preenchimento do cargo de direção intermédia de 2.º Grau, Chefe de Divisão Informática, da Direção Regional 
da Administração da Justiça (DRAJ), abaixo referido: 

 
1. Cargo a prover: Chefe de Divisão de Informática, previsto na alínea c) do artigo 2.º e no artigo 4.º-A do despacho 

n.º 282/2017, de 07 de julho, alterado e republicado pelo despacho n.º 444/2021, de 29 de outubro. 
 
2. Local: Direção Regional de Administração da Justiça - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. 
 
3. Área de atuação/atribuições: As previstas no artigo 4.º-A do despacho n.º 282/2017, de 07 de julho, alterado e 

republicado pelo despacho n.º 444/2021, de 29 de outubro. 
 
4. Requisitos legais de provimento: possuir habilitação literária equivalente a licenciatura e os constantes 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 06 de julho, a saber: 
a) Ser trabalhador em funções públicas, contratado ou nomeado por tempo indeterminado; 
b) Deter 4 anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja 

exigível uma licenciatura. 
 
5. Perfil pretendido: 

a) Conhecimentos especializados e experiência profissional no âmbito das atribuições da Divisão de Informática da 
DRAJ, nomeadamente as previstas no n.º 2 do artigo 4.º- A do Despacho n.º 282/2017, de 07 de julho, alterado 
pelo Despacho n.º 444/2021, de 29 de outubro;  

b) Formação Profissional adequada e relevante nas áreas referidas na alínea anterior;  
c) Sentido Crítico; 
d) Motivação; 
e) Expressão e Fluência Verbais; 
f) Capacidade de Liderança; 

 
6. Apresentação da candidatura: Os requerimentos de admissão dos candidatos deverão ser entregues pessoalmente ou 

remetidos pelo correio, com aviso de receção, dentro do prazo de 10 dias úteis contados da data de publicação do 
presente aviso no JORAM, à Direção Regional de Administração da Justiça - Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, sita ao Edifício 2000, 2.º andar, Avenida Calouste Gulbenkian, Funchal, e deverão, sob pena de 
exclusão, identificar o presente processo de seleção e serem instruídos com os seguintes documentos: 
a) Curriculum Vitae detalhado, acompanhado de documentação comprovativa de todas as situações e elementos 

nele mencionados; 
b) Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 
c) Declaração passada pelos serviços a que os candidatos se achem vinculados, autenticada com selo branco ou 

carimbo em uso nos serviços, da qual conste a existência do vínculo à função pública, a categoria que detém e o 
tempo de serviço efetivo nessa categoria, na carreira e na função pública. 

 
7. Métodos de Seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão a Avaliação Curricular e a Entrevista Pública. Os critérios 

de apreciação e valoração da avaliação curricular e da entrevista pública, bem como o sistema de classificação final, 
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam de ata do júri do procedimento concursal, sendo a mesma 
facultada aos candidatos sempre que solicitada. 

 
8. Composição do Júri: 
 

Presidente: 
-  Duarte da Silva Correia - Diretor de Serviços Operacionais de Tecnologias de Informação e Comunicação da 

Direção Regional de Informática. 
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Vogais efetivos: 
1.º Vogal  
-  Juvenal de Sousa Araújo - Diretor de Serviços de Gestão de Recursos Humanos da Direção Regional da 

Administração da Justiça; 
2.º Vogal  
-  Hugo Miguel Ribeiro Mota de Aguiar - Chefe do Núcleo de Gestão Técnica e de Monotorização da Direção 

Regional de Informática. 
 
Vogais suplentes: 
1.º Vogal Suplente  
-  Griselda Maria Rodrigues de Sousa Ferreira Pinto - Diretora de Serviços Financeiros, de Organização e 

Logística da Direção Regional da Administração da Justiça; 
2.º Vogal Suplente  
-  Sandra Paula Nunes de Freitas Ramos - Chefe de Divisão de Administração, Recrutamento e Seleção de 

Recursos Humanos da Direção Regional da Administração da Justiça. 
 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 28 de junho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
 

 
Aviso n.º 551/2022 

 
Sumário: 
Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho previsto, e 
não ocupado, na categoria/carreira de Assistente Operacional - área de Motorista de Ligeiros, conforme aviso publicado no suplemento 
do Jornal Oficial n.º 238, II Série, de 21 de dezembro de 2020. 

 
Texto: 
Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, o projeto de lista 

unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de 
trabalho previsto, e não ocupado, na categoria/carreira de Assistente Operacional – área de Motorista de Ligeiros, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Equipamento Social e Conservação, conforme aviso publicado no Jornal Oficial n.º 238, 
II-Série, suplemento de 21 de dezembro de 2020, e na bolsa de emprego público da RAM, com o código OE202012/00646 se 
encontra afixado no placard no corredor do 1.º andar - Gabinete de Pessoal e Administração no Edifício do Governo, sito à 
Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064 - 506 Funchal e disponibilizada no sítio oficial da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, no separador “RH E RECRUTAMENTO“  (https://www.madeira.gov.pt/srei). 

 
1.-  Notificam-se os candidatos que, no âmbito do direito de participação dos interessados, querendo, pronunciar-se por 

escrito sobre o que lhes oferecer acerca do assunto, no prazo de dez dias úteis, contados da data da presente 
publicação, de acordo com alínea d) do n.º 1 do artigo 10.º e artigo 23.º da suprarreferida Portaria, e com o previsto no 
artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  

 
2.-  Mais se informa que, nos termos do n.º 5 do artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e atendendo à 

existência do formulário tipo para o exercício do direito de participação dos interessados, as eventuais alegações 
poderão ser apresentadas através desse formulário, que se encontra disponibilizado no sítio oficial da Secretaria 
Regional de Equipamentos e Infraestruturas e remetidas para o email: gpa.srei@madeira.gov.pt. 

 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 22 de junho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
 

 
Aviso n.º552/2022  

 
Sumário: 
Autoriza a celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Cristina Laranja Sousa 
D’Alessandro e Luís Silvio Gomes Rodrigues, para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, 
na área de cantoneiro, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional de Estradas, sujeito a um período experimental de 90 dias. 

 
Texto: 
Torna-se público que, na sequência do recurso à reserva de recrutamento interna no âmbito do procedimento concursal 

comum, aberto pelo aviso n.º 356/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 107, de 21 de junho de 2021, foi celebrado 
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contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Cristina Laranja Sousa D’Alessandro e Luís 
Silvio Gomes Rodrigues, autorizado por despacho de 31/05/2022 do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas 
para ocupação de dois postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, na área de cantoneiro, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de 
pessoal da Direção Regional de Estradas, sujeito a um período experimental de 90 dias, ficando os trabalhadores posicionados 
na 4.ª posição remuneratória da referida categoria de assistente operacional, a que corresponde o nível 4 da tabela 
remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos a 1 de junho de 2022. 

 
(Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 22 de junho de 2022.  
 
A CHEFE DO GABINETE, RAQUEL João Martins da Silva 
 

 
Aviso n.º 553/2022 

 
Sumário: 
Renova a comissão de serviço, da licenciada Ana Cristina Campos Gouveia, no cargo de Diretora de Serviços da Unidade de Gestão, 
cargo de direção intermédia de 1.º grau, com efeitos a 1 de junho de 2022. 
 
Texto: 
Ao abrigo do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à RAM pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais 
n.ºs 27/2006/M, de 14 de julho e 27/2016/M, de 6 de julho, por despacho do Senhor Secretário Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, de 30 de março de 2022, foi renovada a comissão de serviço, da licenciada Ana Cristina Campos Gouveia, no 
cargo de Diretora de Serviços da Unidade de Gestão, cargo de direção intermédia de 1.º grau, no n.º 7 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 352/2019, de 14 de junho, que definiu a estrutura orgânica nuclear do Gabinete do Secretário Regional, comissão de 
serviço expressamente mantida ao abrigo do artigo 8.º da mesma Portaria, com efeitos a 1 de junho de 2022. 

 
Funchal, 27 de junho de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
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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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