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Vogais efetivos
Nélia Natividade Figueira de Andrade Reis, Docente em mobilidade, em exercício de funções no Museu
Etnográfico da Madeira da Direção de Serviços de Museus e Centros Culturais da Direção Regional da Cultura,
que substituirá a presidente nas suas faltas e impedimentos;
César António Vieira Ferreira, Técnico Superior, integrado no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos
Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, afeto ao Museu Etnográfico da Madeira da Direção de
Serviços de Museus e Centros Culturais da Direção Regional da Cultura .
Vogais suplentes
Graça Maria Nobrega Alves, Diretora de Serviços de Museus e Centros Culturais da Direção Regional da
Cultura;
Gregória Fátima de Sousa Pereira Pita, Chefe de Divisão de Apoio à Gestão da Direção Regional da Cultura;
16. Período experimental:
16.1. O regime aplicável ao período experimental obedecerá ao estabelecido no artigo 45.º e seguintes da LFTP.
16.2. O Júri responsável pelo acompanhamento e avaliação do período experimental terá a mesma composição do
júri do concurso, devendo o mesmo analisar e propor para aprovação as regras a observar na respetiva avaliação.
17. Candidatos portadores de deficiência: nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro,
adaptado à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2001/M, de 25 de agosto, o
candidato portador de deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
frequência legal.
18. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública,
enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar
toda e qualquer forma de discriminação.
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 5 de novembro de 2021.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
Aviso n.º 804/2021
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, após homologação
de 5 de novembro de 2021, de Sua Excelência a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, torna-se público que a
lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, destinado a trabalhadores com ou sem
vínculo de emprego público, para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de três postos de trabalho previstos e não ocupados da
carreira e categoria de Técnico Superior com licenciatura na área de Direito, abrangidos pelo sistema centralizado de gestão de
recursos humanos da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional dos
Assuntos Sociais, aberto pelo aviso n.º 865/2020, publicado no JORAM, II Série, número 245, Suplemento, de 31 de
dezembro, se encontra afixada junto à entrada do edifício da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, sita à Rua
João de Deus, n.º 5 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, aos 9 dias do mês de novembro de 2021
A CHEFE DO GABINETE, Sancha Maria Garcês Marques Ferreira
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 805/2021
Para conhecimento dos interessados, torna-se público que o projeto de lista de ordenação final do procedimento concursal
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior Licenciado em Arte e Design, aberto pelo
Aviso n.º 203/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 80, de 11 de maio, se encontra afixado 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.
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Mais se informa e com vista à realização da audiência prévia, nos termos dos artigos 26.º e 28.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.
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 28 de outubro de 2021.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Aviso n.º 806/2021
Torna-se público que, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, a comissão de serviço do titular do cargo de Diretor de Serviços de Ordenamento do Território e Urbanismo da
Direção Regional do Ordenamento do Território, licenciado João José Nascimento Rodrigues, cessou pela tomada de posse
seguida de exercício de funções como Vereador em regime de tempo inteiro, da Câmara Municipal do Funchal, a partir de 25
de outubro de 2021.
(Está isento de fiscalização prévia da Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, aos 27 de outubro de 2021.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
Aviso n.º 807/2021
1.

Em cumprimento do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (adiante também
designada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação n.º 37A/2014, de 19 de agosto, e alterada pelas Leis n.ºs 82-B/2014, de 31 dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de
20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de
agosto, 49/2018, de 14 de agosto, e 71/2018, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, e pelas
Leis n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, 82/2019, de 2 de setembro, e 2/2020, de 31 de março, dos artigos 13.º a 16.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1A/2020/M, de 31 de janeiro, do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril (na redação que lhe foi atribuída
pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro), adiante também designada apenas por Portaria, torna-se público que,
por despacho de autorização, de 25 de outubro de 2021, de Sua Excelência a Secretária Regional de Ambiente,
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), procedimento concursal
comum, destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação, mediante a constituição de
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de
um posto de trabalho previsto e não ocupado da carreira e categoria de Técnico Superior abrangido pelo Sistema
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas, previsto no mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, nos termos seguintes:
1.1. O presente procedimento concursal foi autorizado pelo Despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do
Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, de 8 de março de 2021, que aprova o Mapa Regional
Consolidado de Recrutamentos para os serviços e organismos da Administração Pública Regional, referente ao
primeiro semestre do ano de 2021, nos termos do artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de
3 agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, que adapta à Região
Autónoma da Madeira a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, conjugado com o disposto no artigo 48.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, tendo sido observado o procedimento prévio ao
recrutamento de trabalhadores imposto pelo artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de
agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro, através de publicitação
efetuada na BEP-RAM de 23 de junho a 9 de julho de 2021, sem que tenham existido trabalhadores interessados
no recrutamento que preenchessem os requisitos exigidos para o mesmo.
1.2. Entidade Pública Empregadora: Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

2.

Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada
pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 72/2020, de
16 de novembro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de
31 de dezembro, Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, adaptado à Região Autónoma
da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2001/M, de 24 de agosto, Decreto Regulamentar Regional
n.º 5/2020/M, de 15 de janeiro.

