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6 de dezembro de 2021

2.

É revogado o Despacho n.º 517/2020, de 17 de dezembro, publicado no JORAM, II Série, n.º 238, de 21 de dezembro.

3.

O encargo com a presente despesa tem cabimento orçamental na Secretaria 46, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00
e Classificação Económica 01.01.10.00.00.

4.

O presente despacho produz efeitos a 29 de setembro de 2021.

Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aos 9 dias do mês de novembro de 2021.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Bruno Alexandre Ornelas de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA
Aviso n.º 902/2021
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 aprovou
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Telma Velosa Castro, com efeitos a partir
de 1 de dezembro de 2021, ficando posicionada na 1.ª posição e nível remuneratório 5, da carreira e categoria de assistente
técnico, da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada nos termos do
Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria
Regional de Turismo e Cultura, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional - Gabinete
de Recursos Humanos.
O período experimental inicia-se a 1 de dezembro de 2021 e tem a duração de 120 dias, correspondente à duração
determinada pelo disposto na Cláusula 6.a do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de
Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições previstos no artigo 9.º da parte preambular da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 25 de novembro de 2021.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França
Aviso n.º 903/2021
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 aprovou
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Jocelina dos Reis Gonçalves Camacho,
com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2021, ficando posicionada na 1.ª posição e nível remuneratório 5, da carreira e
categoria de assistente técnico, da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro,
atualizada nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, abrangida pelo Sistema Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal do Gabinete
do Secretário Regional - Expediente.
O período experimental inicia-se a 1 de dezembro de 2021 e tem a duração de 120 dias, correspondente à duração
determinada pelo disposto na Cláusula 6.a do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de
Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições previstos no artigo 9.º da parte preambular da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 25 de novembro de 2021.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 904/2021
Para conhecimento dos interessados, torna-se público que o projeto de lista dos candidatos admitidos e excluídos ao
procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
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públicas por tempo indeterminado, de 22 postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico, aberto pelo Aviso n.º
442/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 126, de 19 de julho, 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.segsocial.pt/procedimentos-concursais5.
Mais se informa e com vista à realização da audiência prévia, nos termos do artigo 22.º, conjugado com o artigo 10.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 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 29 de novembro de 2021.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Aviso n.º 905/2021
Torna-se público que por despacho de Sua Excelência a Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações
Climáticas de 22 de novembro de 2021, foi determinada a consolidação definitiva da mobilidade na categoria, da Técnica
Superior, Maria Irene Nunes Pestana Gomes, do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, no Sistema Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, ficando afeta ao Instituto
das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, com efeitos a 1 de dezembro de 2021, mantendo o posicionamento
remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem (posicionada na 11.ª posição remuneratória da carreira de
Técnico Superior e no nível 48 da Tabela Remuneratória Única), tendo o respetivo contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado sido celebrado a 26 de novembro de 2021, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2021.
(Esta isento de fiscalização prévia da Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).
Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, de 26 de novembro de 2021.
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Despacho n.º 492/2021
Despacho n.º 29/2021
Considerando que os Gabinetes dos membros do Governo Regional são estruturas de apoio direto à sua atividade e que os
membros do Gabinete dos Secretários Regionais têm por função coadjuvá-los no exercício das suas funções;
Considerando que, para coadjuvar no exercício de funções, a composição dos Gabinetes dos Secretários Regionais poderá
integrar adjuntos, designados nos termos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro;
Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 11.º e do artigo 13.º, todos do DecretoLei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável subsidiariamente à Região Autónoma da Madeira, determino:
1 - Designar, para Adjunto do meu Gabinete, o Dr. José Daniel Rodrigues de Caires.
2 - Ao designado é aplicável o regime remuneratório previsto no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
3 - O designado fica autorizado a exercer atividades nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º
11/2012, de 20 de janeiro.
4 - A presente designação tem a duração do meu mandato, e produz efeitos a 1 de dezembro de 2021.
5 - A nota curricular do designado, que é parte integrante do presente despacho, consta em anexo.
Esta despesa tem cabimento orçamental na rubrica: Secretaria 52, Capítulo 01, Divisão 01, Subdivisão 00, Classificação
Económica 01.01.09.00.00, para o ano de 2021.
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 3 de novembro de 2021.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino
ANEXO
Nota curricular:
Informação pessoal:
Nome: José Daniel Rodrigues de Caires Data de nascimento: 17-09-1985

