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sECRETARIA REGIoNAL DE EDUCeçÀo. clÊxctn E TECNoLoctA
Aúso n.o 18812022

Pronroção à categoria de Técnico de InÍ'orrnática Grau 3. Nír'el I, de Duarte Paulo
Freitas Silva. do mapa de pessoal da Escola Secundária Jaine Moniz.

Promoção à categolia de Técnico de Inl-omrática Grau 3. Nível l. Marco António
Abretr Vasconcelos Aguiar, do rnapa de pessoal da Escola Secundátia Jainre Moniz.
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Promoção
Conçalves

à categoria de Tecnico de InÍbrmática Crau 3, Nivel 1, Elsa N,Íaria
Femandes, do mapa de pessoal da Escola Secundária Francisco Franco.

Promoçào à categoria de Tecnico de lnÍtrnnática Grau 3. Nível 1, Gilberto Nóbrega
Basilio. do mapa de pessoal da Escola Secundária Francise'o Franco.

Promoção à cate-eoria de Técnico de Infbnnática Crau 3. Nivet 1. Duafte Nuno
Pontes Cunha. do mapa de pessoal da Escola Básica e Secunclár'ia Gonçalves Zarco.

Pronroção à categoria de Técnico de lnfonnática Grau 3. Nível l. Luís Márcio da
Silva Aguiar. do mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco,

Promoção à categoria de Técnico de Infonnática Grau 3. Nível l, Paulo Sérgio
Nunes Mendonça, do mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.u e 3." Ciclos Estreito
de Câmara de Lobos.

Promoção à categoria de Técnico de InÍ'onnática Grau 3, Nível l, Ana Lígia fubeiro
Rerdrìgues. do rnapa de pessoal da Escola Brisica e Secundária de Santa Cruz.

Aúso n." 18912022
AÍìxação nos serv'iços e disponibilizaçào na página eletrónica da lista de resultados
da entrevista proÍìssional de seleção e a lista unitária de ordenaçào final ao
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego, na
modalidade de contrato de trabalho por tenpo indetemrinado, destinado ao
preenchimento de um pt-rstr'r de trabalho, na carreira e categoria de Assister'Ìte
Técnico, na área de tesouraria, uo lnapa de pessoal do Instituto para a Qualit'icação,
IP-RArVI, (lQ, IP-RArVÍ), confonne Aviso n." 681/2021, de l3 de ounrbro, objeto da
Declalação de Retificação n."83/20?1, de 15 de t'rnhtbro e na bolsa de ernprego
público na RAM, com o código OE2021101424.

SECRETARIA REGIONAL DAS FTN-ANÇAS
Despacho n.'9912022

Abertura rlas candidaturas, pelo prazcr de rlez dias úteis. a contar da data da
publicaçào no Jornul Oíìtittl, para adrlissão ao curscì de chetìa tributária - Chefes de
tinanças e adjr.rntt-rs de finanças.

SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE E PROTEÇÃO CTVIT-
Aúso n.o 19012022

Afixaçào nos sen'iços e disponibilizaçào na página eletrónica da lista unitária de
ordenaçâo final, após homologaçâo do Presidente do Conselho Diretivo. no ánrbito
do plocedimento concursal corìlulìl para a constituição de relação.juríclica de
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de Câmara de Lobos, Secretaria- Regional de Educa_çào, Ciência e Tecnologia. na sequência do Concurso Interno de Acesso
Limitado. com efeitos a 20 de dezenrbro de202l , licanclo posicionado no Ëscalão 2,'índice 610, cujo vencimento se fixa na
Tabela Remuneratória Unica em vigor entre os nívêis 32 . :í. 

" - - --

..Por.despacho do Diretor.Begiofl de Admini_stração Escolar, de 23 de novembro de202l, ao abrigo da competência
delega9a prevista. no. ponto 1.5.{o- D9sp1c[o n-." 172t2020, de ll de rnaio. do Secrerário Regional de Eãucação, C'iencla e
Tecnologia. publicado.no JoRAM.n,"2l., Suplernento, II'Série, de 12 de maio, foi promoo'"idu à categoria áè ieCnico Oe
Informátiça Gr.au 3, Nív_e] I, Ana Ligia Ribluõ Rodrigues, do mapa de pessoal da Escóla Básica e Securidária de Santa Cruz,
Secretaria Regional d-e, !-dugação,. Ciência e Tecnologiã, na sequêucia dó Concurso Interno de Acesso Limitado. com efeitos a
l0 de dezembro de 2021, ficando posicionada no eicalâo l. jndice 580, cujo vencimento se frxa na Tabela Íìemuneratória
Unica em vigor entre os níveis 30 e 3l.

Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas.

Direção Regional de Administraçào Escolar, 2l de fevereiro de 202j.

O DrnEron RrctoNAL DE ADMINIsTRAÇÀo Escor-q.n, António José de Carv'alho Lucas

Sumário:
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletónica da lista dc resultados da entrevista profissional dc seleção e a lista unitária de
ordenação Íìnal ao procedimenb concursal comum para constituição de relação juridica de emprego, na rnorlaliclade de conffa3o de fabal6o por
tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de um posto de trabalho, na iarreira e categoriã de Assistente Técnico. na área de tesograria.
no rnâpa de pessoal do Instinro para a Qualificação. IP-RAÌr4. (Ie, IP-RAM). conforme Àviso n..6glil02l. de 13 de outubro. objero da
Declaração de Reúficação n." 832021. de l5 de outubro e na bolsa de emprego público na RAM. com o código OE202llOl424.

Texto:
Procedimento concursal comum para constituiçào de relação juridica de emprego. na modalidade de çontrato de trabalho

por tempo indeterminado, destinado ao preenchjmento de um posio de trabalho,-naiarreira e categoria de Assistente Téc1ico,

"u 4lgq qg tesouraria, no mapa de, pessoal do Instituto paia a Qualificação, IP-RAM, (Ie, ÏP-RAM), çónfõrme evison" 681/2021. plblicado_no J^ornal^O.ficiai da Região_Autono^ma da-Madeirá. II Série. n.d t'8:-,'de t3 de'óutuUõ.ìUjero da
Declaração deRetificação n."83,12021. publicadano Jornal OJìcialda Região Aurónoma da Madera, II Serie, n." 187", de l5
de outubro e na bolsa de emprego público na RAM, corn o código oE2\2líot+zq.

Nos termos do n." I do artigo 25." da.Portaria n,' 125-4i2019, de30 de abril, rorna-se público que, a lisra de resultados da
entrevista profissiernal de seleção. e a lista unitária de.ordenação.final ao procedimentò concurial'"o*u- .pigrãfuão, iè
encontram.disponívsi5^p31a-consulta no placar dos Serviços Adrninistrativos ãa sede do lQ. IP-R-{M, à Estra<ja'C"omandarìte
Camacho de Freitas, 9020- 148 Funchal e ainda, no site oficial deste Instituto em \!.ww.maàeira.gov.ptliql, no separador RH e
Rccrutantento.

. Mais se informa, que de acordo com os artigos 22.o e23.o da Portaria n.'125-A/2019, de 30 de abril, Íìcam notificados os
interessados qut.dispõem. de l0 dias úteis pãra_audiência prévia, nos ternos dos aitigos l2l.o e 

'1223 
do COAigo Oõ

Procedimento Administrativo, anexo ao Decreto-Lei n.o4l20-l 5, de 7 de janeiro, alteradõ pela Lei n.oi2/2020, ae l6 de-tvembt'o, para dizerem_g gue-lhes oferecer em formulário tipo,-de utilizãção obrigatória, que se encontra dispónivel paia

-l"4o4.lo- sitedo IQ, IP-RAM (www.madeira.gov.píiq) e em formato de-papel diãponivel nos serviços adminìstrativoi do
fQ, IP- RAM, no horário das 9.00 às 17.30, na moradaìupiamencionada.

Funchal, 24 de fevereiro de 2022.

A Ps.Esror,Nre Do CONSELHO DlRETlvo Do INSTÍTUTO PARA A QuALrlcAÇÂo. lp-RAM. Sara Maria Nunes de Almeida
Estudante Relvas

INSTrruro eARA A QuerrnceçÀo. IP-RAM

Aviso n.o 18912022

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS

AuttxD.AoE TRreurÁRtA e Assurros Frsc'.lrs on RrcrÀo AuroNol.r.r DA MADETRA

Despacho n," 9912022

Sumário:
Abenura das candidaturas. pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação no Jornal OJìciat, para adlrissão ao curso de
chefia tributriria - Chefes de tìnanças e adjuntos de hnanças.

Texto:

_ ..Enl cumprimento do 
!qspo.s1o_ ng tll ! ao g.tt-g_o 3." do Despacho n." 223/2021. de 9 de junho. Regulamento do Curso de Chefia

Trib-utária pullicado 
-no_ 

JORAM, It Sérìe, n." I 07, de 2 I de jirnho, com declaração de retïÍìcação n"i 26/2022. de 23 de fèvereiro.
púlicado no JORAM, IÌ Série, n." 37. de 24 de fevereiro, estãó abertas candidaruras. pelo prazo de dez dias úteis, a contàr da aotu aã
publicação no Jomal O.ficíal,para admissão ao curso de chefia tributíria - Chefes de finançãs e adjuntos de finançâs.
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L^egpflC_ão aplicável: Despac!-o n."223t20?1. de 2t de junho, Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis

n."s 84/20 15, de 7 de_agoslo e l8/2016, de 20 de junho e, subsidiariamenre, no Código do Proçedinrõnto Administrativo
. Requisitos de admissão a concurso: Podem candidatar-se ao curso de chefà tributária os trabalhadores que estejam
integra-d9s nas carreiras especiais de Gestão e Inspeção Tributária e de Inspeção e Auditoria Tributária. previstasìo n.. Í do
artigo 24." do Decreto Legislativo Regional n! 4l202llM, de 9 de março, trãbalhadores das carreiras previstas no artigo 35.o, e
quecumulativame-ntepreen$q-tos.requisitosprevistosnosn.os l,2.4e5doartigo24.oomesmodiploma,equeainda.não
possuam o Curso de Chefia Tributária ou equipãrado.

N.o. de vagas: 40 trabalhadores

_ Método de seleção: Nos termos dos n."s 4 e 5 do aúigo 3.'do Despacho n." 223/2021, de 2l de juúo. - Regulamento do
Curso de Chefia Tributária.

_ .Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento. dirigido ao Presidente do
Jirri do collcurso e entregues.pessoalmente ou remetidos pelo correio. registado e com aviso de receçâõ. dentro do prazo de
candidaturas, à Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais dã R{M, Rua 3l ãe Janeirc, 29,9054-533 Funchal.

Do requerimento devem constar obrigatoriarnellte. os seguintes elementos:
a) Identificação completa ínome. filiação, nacionalidaãe, data de nasçimento, número e data do Bilhete de Identidade ou

cartão de cidadão. Serv'iço de Identificação que o emitiu, residência, Código Postal e número de telefone);
b) Habilitaçõesliterárias;
g) !'!enqqo expressa da categoria, serv'iço a que pertence e serviço onde se encontra a exËrcer frrnções;
d) Identificação do concurso, mediante referência ao número e data do Jornal O-Íìcial onde se encontra publicado o

respetivo aviso de abernla.
O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompaúado obrigatoriamente dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae, com descriminação tlas fi.rnções exercidai por serviçoisenìços, ao longo dos anos tle

carreira"/categoria.
a) Fotocópia do Certificado comprovativo das habilitações literárias.
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão

Constituição do-iúri:
Presidente:
- Dr.u Lina Maria Ferraz Camacho Albino. Diretora Regional

Vogais efetivos:
- Dr. Ar-rtónio Joaquim Andrade Nunes, Diretor de Serviços, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e

impedimentos.
- Carlos Alberto Verissimo, Diretor de Sen'iços

Vogais Suplentes:
- Dr. Paulo Miguel Gonçalves Marques de Caires - Diretor de Serviços
- Dr.o Lucélia Rodrigues Nóbrega - Chefe de Divisão

Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, 24 de fevereiro de 2022.

A DTNTTON,A REGTONNT DA ATITORIDADE TRTBUTÁRIA E ASSUNTOS FISCAÌS on RAM, Lina Maria Ferraz Camacho AIbino

SECRETARTA REGTONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CVtr,

Insnruro DE ADMINISTRAÇÃo DA SAUDE. IP-RAM

Aviso n.o 19012022

Sumário:
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica da lista uniúria de ordenação final, após homologação do presidente do
Conselho Diretivo, no âmbito do procedinento concursal comum para a consriruição de relação juridica de emprego público, na
modalidade de contrato de Fabalho por tempo indeterminado, de 2 postos de trabalho previstos e não ocupadoi, nã categoria de
Assistente Técnico. da oarreira de Assistente Técnico. do Mapa de Pessoal do lnstituto de Adnrinistração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo
Aviso n." 816i1020, de 30 de dezembro de ?020.

Texto:
Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 28.o, da Portaria n.'125-A12019, de 30 de abril, torna-se pública a lista

uniúria de ordenação final, homologada por despacho do Exmo. Presidente do Conselho Diretivo de 23 de tèvereiro de 2022,
no âmbito do procedimento concursal comum paru a constituição de relação juridica de emprego público. na mod.alidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado. de dois postos de nabalho prer,'istos e não ocupadìs. na categoria de Assistente
Técnicr:, da carreira de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal do Instituio de Adrninistraçãó da Saúde, IP:RAM, aberto pelo
Aviso- n.o 826/2020, publicado no JORAM, ?.' sétje, n! 244, de 30 de dezembro de 202'0, que se encontra disponível para
consulta no Instiruto de Administração da Saúde, IP-RAM. sito à Rua das Pretas, l,2." andar. e disponibilizado ou pálina
eletrónica (http:/,/iasaude.pt/index.php/recursos-hLunanos/rVrecrutamento).

Consideram-se ainda notificados do ato da hornologação da lista de ordenação final todos os candidatos que teúam sido
excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seÌeção.


