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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Declaração de Retificação n.º 1/2021 

Retifica o aviso n.º 786/2020, de 28 de dezembro, respeitante a abertura 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 carreira 
geral de Técnico Superior, com licenciatura em Serviço Social, no mapa de pessoal 
da Direção Regional de Juventude. 
 

Declaração de Retificação n.º 2/2021 
Retifica o aviso n.º 787/2020, de 28 de dezembro, respeitante a abertura 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 2 postos de trabalho previstos, e não ocupados, na carreira 
geral de Técnico Superior, com licenciatura em Sociologia, no mapa de pessoal da 
Direção Regional de Juventude. 
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4 de janeiro de 2021 

 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 

 
 Declaração de Retificação n.º 1/2021 

 
Tendo-se constatado que o Aviso n.º 786/2020, 

publicado no JORAM, II Série n.º 242, de 28 de dezembro 
de 2020, saiu com inexatidão, procede-se à sua retificação: 

  
Onde se lê:  
“5.  Posição remuneratória: O posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições 
remuneratórias da categoria é objeto de negociação 
que terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, tendo por base a 1.ª posição 
remuneratória da carreira/categoria de Técnico 
Superior, a que corresponde o nível 11 da Tabela 
Remuneratória Única, nos termos do Anexo I do 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
observando o disposto no artigo 38.º da LTFP e nos 
termos do artigo 44.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 1-A/2020/M, de 31 de Janeiro.” 

 
Deverá ler-se: 
“5.  Posição remuneratória: O posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições remunera-
tórias da categoria é objeto de negociação que terá 
lugar imediatamente após o termo do procedimento 
concursal, tendo por base a 2.ª posição 
remuneratória da carreira/categoria de Técnico 
Superior, a que corresponde o nível 15 da Tabela 
Remuneratória Única, nos termos do Anexo I do 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
observando o disposto no artigo 38.º da LTFP e nos 
termos do artigo 44.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de Janeiro.” 

 
Direção Regional de Juventude, 29 de dezembro de 2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL, em substituição, Teresa Correia 

Atouguia Aveiro 
(ao abrigo do Despacho n.º 199/2020, de 1 de junho) 

Declaração de Retificação n.º 2/2021 
 

Tendo-se constatado que o Aviso n.º 787/2020, 
publicado no JORAM, II Série n.º 242, de 28 de 
dezembro de 2020, saiu com inexatidão, procede-se à sua 
retificação: 

  
Onde se lê:  
“5.  Posição remuneratória: O posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições 
remuneratórias da categoria é objeto de 
negociação que terá lugar imediatamente após o 
termo do procedimento concursal, tendo por base 
a 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria 
de Técnico Superior, a que corresponde o nível 
11 da Tabela Remuneratória Única, nos termos 
do Anexo I do Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008, de 31 de julho, observando o 
disposto no artigo 38.º da LTFP e nos termos do 
artigo 44.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 1-A/2020/M, de 31 de Janeiro.” 

 
Deverá ler-se: 
“5.  Posição remuneratória: O posicionamento do 

trabalhador recrutado numa das posições 
remuneratórias da categoria é objeto de negociação 
que terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal, tendo por base a 2.ª 
posição remuneratória da carreira/categoria de 
Técnico Superior, a que corresponde o nível 15 da 
Tabela Remuneratória Única, nos termos do Anexo 
I do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de 
julho, observando o disposto no artigo 38.º da LTFP 
e nos termos do artigo 44.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de Janeiro.” 

 
Direção Regional de Juventude, 29 de dezembro de 

2020. 
 
O DIRETOR REGIONAL, em substituição, Teresa Correia 

Atouguia Aveiro 
(ao abrigo do Despacho n.º 199/2020, de 1 de junho) 
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7 de abril de 2017 

 

 

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: € 1,22 (IVA incluído) 
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