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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 329/2022 
 

Sumário: 
Consolidação da mobilidade na categoria à Técnica Superior Isabel Maria Vogado Fernandes, do mapa de pessoal da Direção Regional 
da Economia e Transportes Terrestres, passando a integrar a partir de 1 de abril de 2022, o mapa de pessoal da Direção Regional de 
Juventude. 

 
Texto: 
Por meu despacho de 23 de março de 2022, ao abrigo da competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho n.º 172/2020, 

de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91 - Suplemento, II Série, de 
12 de maio, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica Superior Isabel Maria Vogado Fernandes, do 
mapa de pessoal da Direção Regional da Economia e Transportes Terrestres, passando a integrar a partir de 1 de abril de 
2022 o mapa de pessoal da Direção Regional de Juventude, nos termos e ao abrigo do artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 
de agosto. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, 1 de abril de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 
 

Despacho n.º 152/2022 
 

Sumário: 
Determina que o prazo de candidatura ao Programa Ingress@ é prorrogado até dia 16 de maio de 2022. 

 
Texto: 
Considerando que o Programa Ingress@, aprovado pela Portaria n.º 63/2021 de 3 de março, com a redação dada pela Por-

taria n.º 103/2022, de 28 de fevereiro prevê no n.º 1 do artigo 8.º que o prazo de candidaturas é definido anualmente por Des-
pacho do Diretor Regional com competência em matéria de Juventude; 

Considerando que o prazo para apresentação de candidaturas por parte dos jovens para o corrente ano decorre de 1 de março a 15 
de abril, conforme Despacho n.º 104/2022, de 2 de março; 

Considerando que no início do ano civil as organizações enquanto entidades enquadradoras, quer no setor público, quer 
privado não dispõem de recursos que possam antever a sua plena capacidade de integração de estagiários, em virtude da vola-
tilidade da conjunta externa; 

Considerando que importa criar condições de participação de jovens licenciados em contexto real de aprendizagem e estágio, de-
termino ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 63/2021, de 3 de março, com a redação dada pela Portaria n.º 103/2022, de 28 
de fevereiro, que o prazo de candidatura ao Programa Ingress@ é prorrogado até dia 16 de maio de 2022. 

 
Direção Regional de Juventude, no Funchal, 13 de abril de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe Gaspar Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Declaração de Retificação n.º 39/2022 
 

Sumário: 
Promove a retificação do Aviso n.º 326/2022, de 12 de abril, referente à convocatória para a Prova de Conhecimentos e Entrevista 
Profissional de Seleção no âmbito do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de dois lugares de técnico superior, da carreira de técnico 
superior, com licenciatura em Economia ou Gestão, destinado ao preenchimento de dois postos de trabalho previstos no mapa de pessoal 
da Direção Regional de 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 1066/2021, de 29 de dezembro. 

 
Texto: 
Por ter sido publicado com inexatidão no JORAM, II Série, n.º 69, de 12 de abril de 2022, o Aviso n.º 326/2022, pelo pre-

sente se retifica: 
 
Onde se lê: 
“(…) realizar-se-á no próximo dia 20 de abril de 2021, às 19h00 horas, na Escola Secundária de Francisco Franco, (…)” 


