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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 
Aviso n.º 37/2022 

 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com período experimental, com a Técnica Superior, 
Petra Diana Freitas Reis Jardim, com efeitos a 1 de janeiro de 2022. 
 
Texto: 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público que, na sequência do  procedimento concursal aberto através do 
Aviso nº 758/2020, de 23 de dezembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 240, de 23 de dezembro, para preenchimento de 
um  posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional de 
Educação, Ciência e Tecnologia., foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
período experimental, com a Técnica Superior, Petra Diana Freitas Reis Jardim, com efeitos a 1 de janeiro de 2022, por força 
do artigo 12.º da referida Lei n.º 112/2017, de 29 dezembro, com a remuneração base de 1.215,93 €, montante pecuniário do 
15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 10 de janeiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE JUVENTUDE 
 

Despacho n.º 12/2022 
 
Sumário: 
Fixa o montante da bolsa de compensação no valor hora de € 3,80, nos dias úteis, e de € 5,00, nos fins-de-semana e feriados, a atribuir 
aos jovens que prestem a sua atividade no âmbito do Programa Juventude Ativa, com efeitos a partir de 3 de janeiro de 2022. 
 
Texto: 
Considerando que o Programa Juventude Ativa, aprovado pela Portaria n.º 19/2013, de 8 de março, constitui um incentivo 

à participação dos jovens nas Lojas de Juventude da Região Autónoma da Madeira, permitindo a ocupação dos seus tempos 
livres através do desempenho de atividades de apoio, aconselhamento e orientação de outros jovens na aquisição e no 
aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, no âmbito das tecnologias de informação e da comunicação; 

Considerando que a alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º da mencionada Portaria determina que o jovem participante no referido 
Programa tem direito a uma compensação monetária a definir anualmente por despacho do Diretor Regional de Juventude. 

Nestes termos determino: 
Fixar o montante da bolsa de compensação no valor hora de 3,80€ (três euros e oitenta cêntimos) nos dias úteis e de 5,00€ 

(cinco euros) nos fins-de-semana e feriados, a atribuir aos jovens que prestem a sua atividade no âmbito do Programa 
Juventude Ativa, com efeitos a partir de 3 de janeiro de 2022.  

 
Funchal, 10 de janeiro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE JUVENTUDE, João Filipe Gaspar Rodrigues 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Despacho n.º 13/2022 
 
Sumário: 
Constitui e determina a composição de uma equipa de projeto, no âmbito do acompanhamento e tramitação dos processos de execução 
fiscal, tendo em vista o cumprimento dos objetivos superiormente traçados, na Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região 
Autónoma da Madeira (AT-RAM). 

 
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 

Aviso n.º 42/2022 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica da ista unitária de 
ordenação final, homologada para ocupação de 1 posto de trabalho integrado na 
carreira geral de Técnico Superior, com Licenciatura em Química ou Bioquímica, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional da Saúde. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
Aviso n.º 43/2022 

Cessação da comissão de serviço do licenciado Sérgio Miguel Gomes Silvestre do 
cargo de Chefe de Divisão de Informação e Orientação Profissional do Instituto de 
Emprego da Madeira, IP- RAM. 
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