22 de setembro de 2020

-

-

-

-

S-3

Número 177

Descubra o Sucesso que está no seu Interior,
promovida pela QUALIRAM, 04-05-2018;
Mediação de Conflitos para uma cultura de paz,
promovido pelo Instituto de Administração da
Saúde e Assuntos Sociais, 07-02-2018;
Curso FP 22.2017 Excel Avançado - Ação 5,
promovida pela DTIM, 13 a 29-11-2017;
Auditoria - Normas de Auditoria, planeamento
técnica, promovida pela Direção Regional da
Administração Publica e da Modernização
Administrativa, no período de 06 a 10-11-2017;
Motivação e Sucesso, promovida pelo Instituto de
Emprego da Madeira, 23-11-2016;
Seminário “O social na Economia”, promovido pela
Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais,
5-06-2016;
Ação de Formação “Sistemas de Normalização
Contabilística (SNC)”, promovido pela Direção
Regional da Administração Publica e Local, no
período de 15 a 18-10-2013;
Apresentação da Última Versão da Data Juris,
promovida pelo Instituto de Emprego da Madeira,
19-09-2013;
Código do Trabalho, promovido pelo Instituto de
Emprego da Madeira, 28 e 29-06-2012;
Alterações ao regime jurídico de proteção no
desemprego dos trabalhadores por conta de outrem,
beneficiários do regime geral da segurança social Decreto-Lei nº 64/2012 de 15 de março, promovido
pelo Instituto de Emprego da Madeira, 24-04-2012;
Programas Ocupacionais e Estágios Profissionais,
promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira,
24-04-2012;
Nova Ortografia da Língua Portuguesa - Instituto de
Emprego da Madeira, 03-02-2012;
Seminário “A Europa e as Regiões: Presente e
Futuro,
promovido
pelo
Instituto
de
Desenvolvimento Regional (IDR), 29-06-2011;
Aplicação SIGPE - Sistema Integrado de Gestão de
Programas de Emprego, promovido pelo Instituto
de Emprego da Madeira, 27-01-2011;
Conhecimento da Nota de Euro e das suas
Contrafações, promovido pelo Banco de Portugal,
18-10-2007.

Outras capacitações:
Formador no Projeto “Ser Família “tema “Apoio e
Incentivos ao emprego”, promovido pelo Instituto
de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, 0804-2016.
Despacho n.º 366/2020
Considerando que o n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determina que nas suas
ausências e impedimentos, o Chefe do Gabinete é
substituído pelo Adjunto para o efeito designado por
despacho do membro do Governo respetivo;
Considerando que a Chefe do Gabinete da Secretária
Regional de Inclusão Social e Cidadania estará ausente nos
dias 21 a 25 de setembro de 2020.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino
designar a Adjunta do Gabinete, Helena Cristina Ribeiro
Correia, como substituta da Chefe do Gabinete, nos dias 21
a 25 de setembro de 2020, que exercerá todas as
competências delegadas à Chefe do Gabinete pelo Despacho

n.º 316/2019, de 7 de novembro, da Secretaria Regional de
Inclusão Social e Cidadania.
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, no
Funchal, aos 17 dias do mês de setembro de 2020.
A SECRETÁRIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E
CIDADANIA, Augusta Ester Faria de Aguiar
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IPRAM
Aviso n.º 467/2020
Para conhecimento dos interessados, torna-se público
que a lista dos candidatos admitidos e excluídos ao
procedimento concursal para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, de dezassete
postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico
Superior para a área de Gestão, Contabilidade, Auditoria,
Ciências Empresariais, Fiscalidade ou Economia, aberto
pelo Aviso n.º 364/2020, publicado no JORAM, II Série,
n.º 143, de 31 de julho, se encontra afixada junto à entrada
do 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.pt/procedimentos-concursais5).
Mais se informa e com vista à realização da audiência
prévia, nos termos dos artigos 22.º e 23.º, conjugados com o
artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, que os
interessados dispõem de um prazo de 10 dias úteis, a contar
da data da publicação do presente Aviso, para dizerem o que
se lhes oferecer.
Informamos ainda que a todos os candidatos admitidos
serão aplicados os métodos de seleção Prova de
Conhecimentos e Entrevista Profissional de Seleção, pelo
facto de o júri considerar não existirem candidatos nas
condições previstas no n.º 2, do artigo 36.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, dada a multiplicidade de postos
de trabalho a ocupar.
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos
17 de setembro de 2020.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela
Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Aviso n.º 468/2020
De acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 28.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, infoma-se os
interessados que a lista unitária de ordenação final dos
candidatos aprovados ao procedimento concursal comum,
para ocupação de um posto de trabalho na categoria de
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com
licenciatura em Medicina Veterinária, previsto no sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a afetar
ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, mediante a constituição de relação
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de

