
2l dejuúo de202l

De I de abril de 20ll a 30 de junho de 2020 -
Técnica Superior da Direção Regional do
Património, Vice-Presidência do Governo Regional
e dos Assuntos Parlamentares.
De 2009 a2010 - Estágio profissional na Divisão de
Contratos e Contencioso da Direção Regional do
Património.

Formação Profi ssional Relevante:
- "Contratação Pública: Formação de Contratos", de

06 a 09 de outubro de2020.
- o'Formação inicial na utilização da plataforma

eletrónica de contratação - acinGov", de 18 a 29 de
outubro de 2018.

- "Formação Pedagógica Inicial de Formadores",
concluído a2l de fevereiro de 2018.

- "Contratação Pública e Contencioso Pré-Contratual
à Luz do Código dos Contratos Públicos Revisto",
de2l a22 de setembro de 2017.

- "Novo Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados", a 2 l de julho de 2017 .

- "O Novo Código dos Contratos Públicos e os
Códigos do Procedimento Administrativo e do
Processo nos Tribunais Administrativos", de 26 a
27 dejunho de2017.

- "Regime da Contratação Pública", de 05 a 07 de
dezembro de2016.

- "Regime Jurídico da Função Pública", de 22 a 25 de
setembro de2014.

- "O Contencioso Administrativo", de 15 a 18 de
julho de 2014.

- "Regime das Férias, Faltas e Licenças na
Administração Pública", de 02 a 04 de julho de
2014.

- "Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho
da Administração Pública", concluído a 02 de junho
de 2014.

- "Gestão de Conflitos", concluído a 28 de novembro
de 2013.

- "Código dos Contratos Públicos: A Execução dos
Contratos", de 4 a 7 de novembro de 2013 .

2008.
- "Curso de Direito Constitucional Internacional", em

2007.

Aviso n.o 34312021

Aviso de prorrogação de prazo n." 116212021
Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de procedimento
n." 1498512020, de2020-12-22, com ID 413835605.
MODELO DE ANLINCIO DO CONCURSO LIMITADO
POR PREVIA QUAUFICAÇÃOI . IDENTIFICAÇAO E CONTACTOS DA ENTIDADE
ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: Secretaria Regional do
Turismo e Cultura
NIPC:671000527
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Secretaria Regional do
Turismo e Cultura
Endereço: Av. Arriaga l8
Código postal:9004 519
Localidade: Funchal
País: PORTUGAL

NUT III: PT300
Distrito: Região Autónoma da Madeira
Concelho: Funchal

de Sé (Funchal)

- PRAZO PARA

lill
Número 107

5l

pt
DAS CANDIDATURAS

Até às 17 : 00 do 45 " dia a contar da data de envio do
presente anúncio
14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17 : 00 do 6 o dia a contar da data de envio do convite
Quinta-feira, 17 de junho de 2021 Número I 1 6
SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO E CULTURA
19 - DATA DE ENVrO DO ANIJNCrO PARA PUBLTCAÇÃO
NO DIÁRIO DA REPUBLICA
202U06n7
22 - TDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANLTNCTO
Nome: António Eduardo de Freitas Jesus
Cargo: Secretário Regional de Turismo e Cultura

SECRETARIAREGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E
CIDADANIA

Aviso n.o 34412021

Por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de
Inclusão Social e Cidadania, datado de 9 juúo 2021, foi
autorizada a renovação da Comissão de Serviço, da
licenciada Andreia Isabel Rodrigues Florença, no cargo de
Chefe de Divisão, da Divisão de Contraordenações
Laborais, cargo de direção intermédia de 2.o grau, da
Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, nos
termos do disposto no artigo 23." daLei n." 212004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n." 6412011, d,e 22 de
dezembro, com a última alteração introduzida pela Lei
n." 72812015, de 3 de setembro, e artigo 6.o do Decreto
Legislativo Regional n." 512004, de 22 de abril, alterado e
republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.' 27 l20l 6,
de 6 de julho, com efeitos a I de setembrc de 2021 .

(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da
Madeira do Tribunal de Contas).

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, 17
dejunho de202l.

A Chefe do Gabinete, Rosária Isabel Pereira Correia
Sardinha

Avlso n.o 34512021

Procedimento concursal comum destinado ao
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho da
carreira e categoria de Assistente Técnico, para o mapa de
pessoal do Sistema Centralizado da Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania

Nos termos do n.o I do artigo 24." da Portaria n." 125-
N2019, de 30 de abril, toma-se público que, a Prova Escrita
de Conhecimentos do procedimento concursal para
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, destinado ao preenchimento de I (um) posto
de trabalho previsto no mapa de pessoal da Direção
Regional do Trabalho e Ação Inspetiva da Secretaria
Regional de Inclusão Social e Cidadania, na carreira e
categoria de Assistente Técnico, aberto através do Aviso



52

fl." 74212020, publicado no JORAM, II Série, n.'238, de 27
de dezembro, realizar-se-â no próximo dia29 de junho de
2021, devendo os candidatos admitidos consultarem a
respetiva lista onde se encontra indicado o local e hora de
realização da prova escrita de conhecimentos a qual se
encontra disponível para consulta no placard do primeiro
andar da Direção Regional do Trabalho e Ação Inspetiva,
sita à Rua João Gago, n.o 4 - Funchal, e disponível na página
eletrónica desta Secretaria Regional
(http://www.madeira.gov.pt/sric) no separador RH e
Recrutamento.

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, l8
dejunho de202l.

A Chefe do Gabinete, Rosária Isabel Pereira Correia
Sardinha

-A.viso n.o 34612021

de julho, se encontra afixada no Piso -1, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias
Garcia, n.o 14 Funchal, e disponível na página eletrónica
deste Instituto, em http://www.seg-social.ptlprocedimentos-
concursaisS.

21 dejunho de202l

Social da Madeira, IP-RAM, aos

]I]I
Número 107

A Presidente do Conselho Diretivo, Micaela Fonseca de
Freitas

Aviso n.o 34812021

Para conhecimento dos interessados, toma-se público
que o projeto de lista de classificação final ao concurso
interno de acesso limitado para o preenchimento de 1 posto
de trabalho na categoria de inspetor superior, da carreira
especial não revista de inspetor superior de inspeção da
segurança social, em regime de nomeação, do mapa de
pessoal do Instituto de Segurança Social da Madeira,
IP-RAM, aberto pelo Aviso n.o 14612021, publicado no
JORAM, II Série, n.o 60, de 08 de abril, e em cumprimento
do disposto no artigo 38.' do Decreto-Lei n.'204198, de 7l
de julho, se encontra afixada no Piso -1, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias
Garcia, n.o 14 Funchal, e disponível na página eletrónica
deste Instituto, em htç://www.seg-social.píprocedimentos-
concursais5.

Procedimento concursal comum destinado ao
recrutamento para ocupação de um posto de trabalho da
carreira e categoria de Assistente Operacional, para o mapa
de pessoal do Sistema Centralizado da Secretaria Regional
de Inclusão Social e Cidadania

Nos termos do n.o I do artigo 24.' da Portaria n." 125-
Al20l9, de 30 de abril, toma-se público que, a Prova Escrita
de Conhecimentos do procedimento concursal para
constituição de vínculo de ernprego público, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, destinado ao preenchimento de I (um) posto
de habalho previsto no mapa de pessoal da Direção
Regional do Trabalho e Ação Inspetiva da Secretaria
Regional de Inclusão Social e Cidadania, na carreira e

categoria de Assistente Operacional, aberto através do Aviso
n." 74312020, publicado no JORAM, II Série, n." 238, de 21
de dezembro, realizar-se-â no próximo dia 30 de juúo de
2021, devendo os candidatos admitidos consultarem a
respetiva lista onde se encontra indicado o local e hora de
realização da prova escrita de conhecimentos a qual se
encontra disponível para consulta no placard do primeiro
andar da Direção Regional do Trabalho e Ação Inspetiva,
sita à Rua João Gago, n.o 4 - Funchal, e disponível na página
eletrónica desta Secretaria Regional
(http://www.madeira.gov.pt/sric) no separador RH e

Recrutamento.

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, 18
dejunho de202l.

A Chefe do Gabinete, Rosária Isabel Pereira Coneia
Sardinha

INsrrruro os SecuneNçe Socw re MADEIRA, IP-RAM

Aviso n.o 34712021

Instituto de
04 dejunho de

Instituto de
14 dejunho de

Instituto de
14 dejunho de

Segurança
2021.

Segurança
2021.

Social da Madeira, IP-RAM, aos

A Presidente do Conselho Diretivo, Micaela Fonseca de
Freitas

Aviso n." 34912021

Para conhecimento dos interessados, toma-se público
que o projeto de lista de classihcação final ao concurso
interno de acesso limitado para o preenchimento de 3 postos
de trabalho na categoria de inspetor-adjunto especialista, da
carreira especial não revista de inspetor-adjunto de inspeção
da segurança social, em regime de nomeação, do mapa de
pessoal do Instituto de Segurança Social da Madeira,
IP-RAM, aberto pelo Aviso n.o 17312021, publicado no
JORAM, II Série, n.o 71, de 27 de abril, e em cumprimento
do disposto no artigo 38.o do Decreto-Lei n." 204/98, de 1l
de julho, se encontra afixada no Piso -1, do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias
Garcia, n.o 14 Funchal, e disponível na página eletrónica
deste Instituto, em http://www.seg-social.ptlprocedimentos-
concursais5.

Social da Madeira, IP-RAM, aos

A Presidente do Conselho Diretivo, Micaela Fonseca de
Freitas

Declaração n." l4l202l

O Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM,
pessoa coletiva de direito público n.o 511 027 907, declara,
para os devidos efeitos que, a Casa do Povo de Câmara de

Segurança
202t.

Para conhecimento dos interessados, torna-se público
que o projeto de lista de classificação final ao concurso
intemo de acesso limitado para o preenchimento de 2 postos
de trabalho na categoria de inspetor-adjunto principal, da
carreira especial não revista de inspetor-adjunto de inspeção
da segurança social, em regime de nomeação, do mapa de
pessoal do Instituto de Segurança Social da Madeira,
IP-RAM, aberto pelo Aviso n.o 16812021, publicado no
JORAM, II Série, n.'69, de 23 de abril, e em cumprimento
do disposto no artigo 38.'do Decreto-Lei n." 204198, de l1


