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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Despacho n.º 238/2022
Sumário:
Delega nos Licenciados António Alberto Rodrigues Teixeira, Ana Paula da Costa Nunes Coelho Oliveira e Teresa Isabel Carreira,
competência para proceder à remessa, através da Plataforma eContas, dos Processos de Visto, de Prestação de Contas, Dossiês adicionais
da concomitante e de Submissão de Contratos.

Texto:
Considerando que a Resolução n.º 03/2022-PG, de 8 de abril, aprova as instruções que estabelecem a disciplina aplicável à
organização, impulso e tramitação de processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, na sede e nas Secções Regionais
dos Açores e da Madeira, bem como as condições gerais de utilização da plataforma eContas, incluindo as regras de registo da
entidade e respetivos utilizadores na mesma plataforma;
Considerando que, no que se refere à fiscalização prévia, nos termos do n.º 4 do art.º 81.º da Lei de Organização e
Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, o envio dos processos,
bem como a posterior remessa dos mesmos cabe ao dirigente máximo do serviço, salvo disposição legal em contrário, ou
delegação de competências para o efeito;
Considerando que, nos termos do n.º 1 do art.º 44.º do Código do Procedimento Administrativo, os órgãos administrativos
normalmente competentes para decidir em determinada matéria podem, sempre que para tal estejam habilitados por lei,
permitir, através de um ato de delegação de poderes, que outro órgão ou agente da mesma pessoa coletiva ou outro órgão de
diferente pessoa coletiva pratique atos administrativos sobre a mesma matéria;
Ao abrigo da competência que me é conferida pelos citados n.º 4 do art.º 81.º da Lei de Organização e Processo do
Tribunal de Contas e n.º 1 do art.º 44.º do Código do Procedimento Administrativo, delego nos Licenciados António Alberto
Rodrigues Teixeira, Ana Paula da Costa Nunes Coelho Oliveira e Teresa Isabel Carreira, competência para proceder à
remessa, através da Plataforma eContas, dos Processos de Visto, de Prestação de Contas, Dossiês adicionais da concomitante e
de Submissão de Contratos ao abrigo da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, bem como todos os elementos com eles relacionados.
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, aos 15 de junho de 2022.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, Jorge Maria Abreu de Carvalho
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP-RAM
Aviso n.º 506/2022
Sumário:
Conclusão, com sucesso do período experimental, na carreira/categoria de Técnico Superior, dos trabalhadores António Miguel
Rodrigues Gouveia, Ana Sílvia Gomes Freitas Fernandez e Débora Maria Gomes Jesus, contratados em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 795/2020, de 28 de
dezembro.

Texto:
Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os trabalhadores António Miguel Rodrigues Gouveia, Ana Sílvia Gomes Freitas
Fernandez e Débora Maria Gomes Jesus, contratados em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na sequência de procedimento concursal aberto por aviso n.º 795/2020, publicado no JORAM, II Série, n.º
242, de 28 de dezembro, concluíram na carreira/categoria de Técnico Superior, com sucesso o período experimental, cujos
resultados foram por mim homologados.
(Nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterado pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto, não carece de
visto da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas).
Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM, 20 de junho de 2022.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria João de França Monte
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 507/2022
Sumário:
Lista dos resultados obtidos no método de seleção Prova de Conhecimentos do procedimento concursal para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 22 postos de trabalho na
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carreira e categoria de Assistente Técnico, bem como, convocatória para a realização da "Entrevista Profissional de Seleção" aberto pelo
Aviso n.º 442/2021, de 19 de julho.

Texto:
Para conhecimento dos interessados, torna-se público que a lista dos resultados obtidos no método de seleção Prova de
Conhecimentos do procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de
trabalho em funções 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 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 que o júri deliberou, e por motivos de urgência no recrutamento, pela utilização faseada dos métodos de
seleção, conforme previsto no artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, convocando para o
segundo método de seleção conjuntos sucessivos de 150 candidatos, por ordem decrescente de classificação, respeitando a
prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades, sendo que na referida lista de resultados
poderá ser consultado o dia, hora e local da realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção dos candidatos
convocados para o efeito.
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 20 de junho de 2022.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Aviso n.º 508/2022
Sumário:
Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho
previstos, e não ocupados, na categoria/carreira de assistente técnico, na área de fiscalização de obras públicas, no sistema centralizado
de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional
do Equipamento Social e Conservação.

Texto:
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de dois postos de
trabalho previstos, e não ocupados, na categoria/carreira de assistente técnico, na área de fiscalização de obras públicas, no
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa
de pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, conforme aviso publicado no Jornal Oficial n.º 225,
II Série, Suplemento, de 13 de dezembro de 2021, depois de homologada pela Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Secretário Regional em 2022/06/08, encontra-se afixada no placard no corredor do 1.º andar - Gabinete de Pessoal e
Administração no Edifício do Governo, localizado ao Campo da Barca, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064 - 506
Funchal e disponibilizada no sítio oficial da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas no separador “RH E
RECRUTAMENTO” (https://www.madeira.gov.pt/srei).
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 8 de junho de 2022.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva
Aviso n.º 509/2022
Sumário:
Afixação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a 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, na categoria/carreira de assistente operacional, na área de auxiliar de topografia, no sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de pessoal da Direção Regional do
Equipamento Social e Conservação.

Texto:
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, informa-se que a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a 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, na categoria/carreira de assistente operacional, na área de auxiliar de topografia, no sistema
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afetos ao mapa de
pessoal da Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, conforme aviso publicado no Jornal Oficial n.º 225,
II Série, Suplemento, de 13 de dezembro de 2021, depois de homologada pela Chefe do Gabinete de Sua Excelência o
Secretário Regional em 2022/06/08, encontra-se afixada no placard no corredor do 1.º andar - Gabinete de Pessoal e
Administração no Edifício do Governo, localizado ao Campo da Barca, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 9064 - 506

