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Número 12

20 de janeiro de 2022

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA
Declaração de Retificação n.º 13/2022
Sumário:
Procede-se à retificação do sumário do Aviso n.º 55/2022, publicado no 5.º Suplemento do Jornal Oficial II Série, n.º 9, de 17 de janeiro,
respeitante à convocatória para a Prova de Conhecimentos a realizar no dia 2 de fevereiro de 2022, referente ao procedimento concursal
comum, destinado ao recrutamento de 1 posto de trabalho, da carreira/categoria de Técnico Superior - licenciatura em Línguas para as
Relações Internacionais ou Línguas e Relações Internacionais ou Línguas e Relações Empresariais, Relações Internacionais, para a
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do
Turismo, conforme aviso n.º 844/2020, de 30 de dezembro.

Texto:
Por ter saído com inexatidão o Sumário do Aviso n.º 55/2022, publicado no Jornal Oficial n.º 9, 5.º Suplemento, II série, de
17 de janeiro de 2022, procede-se à sua retificação como se indica:
SUMÁRIO
Onde se lê:
“Convocatória para a Prova de Conhecimentos a realizar no dia 1 de fevereiro de 2022….”.
Deve ler-se:
“Convocatória para a Prova de Conhecimentos a realizar no dia 2 de fevereiro de 2022….”
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 18 de janeiro de 2022.
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 63/2022
Sumário:
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 públicas por tempo indeterminado, de 34 postos de trabalho na carreira e categoria de
Técnico Superior Licenciados em Serviço Social, Política Social ou Trabalho Social (Referência A), Psicologia (Referência B) e
Sociologia (Referência C), aberto pelo Aviso n.º 627/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 175, de 28 de setembro.

Texto:
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
públicas por tempo indeterminado, de trinta e quatro postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior
Licenciados em Serviço Social, Política Social ou Trabalho Social (Referência A), Psicologia (Referência B) e Sociologia
(Referência C), aberto pelo Aviso n.º 627/2021, publicado no JORAM, II Série, n.º 175, de 28 de setembro, 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.
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, 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 12 dias de janeiro de 2022.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas
Despacho n.º 16/2022
Sumário:
Subdelegação de competências do dirigente da Unidade de Prestações Imediatas do Departamento de Prestações do Instituto de
Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

Texto:
Despacho de subdelegação de competências

