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Aviso n.º 441/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Luís Jorge Gonçalves Gonçalves, para exercer funções públicas, da carreira e 
categoria de Técnico Superior, sendo integrado no sistema centralizado  de gestão de 
recursos humanos da Secretaria Regional  da Finanças, ficando afeto à Direção 
Regional do Património, com início no dia 6 de junho de 2022. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
Aviso n.º 442/2022 

Homologação da avaliação final do período experimental dos trabalhadores Noémio 
Henrique Silva Ferreira Ferraz e Paulo Jorge Ribeiro da Silva, que  celebraram 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e 
categoria de Assistente Operacional. 
 

Aviso n.º 443/2022 
Alteração da composição do júri do período experimental do procedimento 
concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria/carreira de 
Técnico Superior, na área do Direito, conforme aviso n.º 1093/2021, de 31 de 
dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 239. 

 
Aviso n.º 444/2022 

Alteração da composição do júri do procedimento concursal para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, com a licenciatura em 
Proteção Civil, conforme aviso n.º 1091/2021, 31 de dezembro publicado no Jornal 
Oficial,  II Série, n.º 239. 
 

Aviso n.º 445/2022 
Alteração da composição do júri do procedimento concursal para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria/carreira de assistente técnico, conforme aviso 
n.º 1092/2021, 31 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 239. 
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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 441/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Luís Jorge Gonçalves Gonçalves, para exercer 
funções públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, sendo integrado no sistema centralizado  de gestão de recursos humanos da 
Secretaria Regional  da Finanças, ficando afeto à Direção Regional do Património, com início no dia 6 de junho de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento 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, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermina-
do, com Luís Jorge Gonçalves Gonçalves, para exercer funções públicas, da carreira e categoria de Técnico Superior, sendo integra-
do no sistema centralizado  de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional  da Finanças, ficando afeto à Direção Regional do 
Património, com a remuneração mensal correspondente à 2ª posição,  nível  15, da Tabela Remuneratória, da carreira  de técnico 
superior, com a atualização operada  pelo Decreto-Lei n.º 109-A/2021, de 7 de dezembro, com início no dia 6 de junho de 2022.  

 
Secretaria Regional das Finanças, 26 de maio de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Maria Soares de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM 
 

Aviso n.º 442/2022 
 
Sumário: 
Homologação da avaliação final do período experimental dos trabalhadores Noémio Henrique Silva Ferreira Ferraz e Paulo Jorge Ribeiro 
da Silva, que  celebraram contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente 
Operacional. 
 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em funções Pú-

blicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público, por meu despacho de 30 de maio 
de 2022,  se procedeu à homologação da avaliação final do período experimental dos trabalhadores Noémio Henrique Silva Ferreira 
Ferraz e Paulo Jorge Ribeiro da Silva, que celebraram contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira 
e categoria de Assistente Operacional, na sequência do procedimento concursal comum, publicado no Jornal Oficial da Região Au-
tónoma da Madeira, II Série, n.º 147 de 6 de agosto, através do aviso n.º 378/2020, tendo-lhes sido atribuída avaliação superior a 12 
valores, concluindo assim, com sucesso o período experimental. Nos termos do disposto na alínea a do n.º 2 do artigo 48.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo de duração do período experimental é contado para todos os efeitos legais. 

 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aos 30 dias do mês de maio de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
 
 

Aviso n.º 443/2022 
 
Sumário: 
Alteração da composição do júri do período experimental do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, na área do Direito, 
conforme aviso n.º 1093/2021, de 31 de dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 239. 

 
Texto: 
Alteração da composição do júri do Período Experimental: 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se 

público que, por deliberação do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM, de 27 de maio de 2022, foi alterada a composição do 
júri do período experimental do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, na área do Direito, conforme 
aviso n.º 1093/2021, publicado no JORAM n.º 239, II Série, de 31 de dezembro de 2021, passando o júri do referido período 
experimental a ser constituído pelos seguintes membros:  

 
Presidente:  
- Dr.ª Diamantina Jardim Menezes, Chefe da Divisão de Apoio Jurídico e Contratação Pública do SRPC, IP-RAM; 
 
Vogais efetivos:  
-  Dr.ª Ana Sofia Barros Jesus, Técnica Superior da Divisão de Apoio Jurídico e Contratação Pública do SRPC, IP-

RAM, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos;  
-  Dr.ª Claúdia Cristina Rodrigues Pestana do Vale, Técnica Superior da Divisão de Formação do SRPC, IP-RAM; 
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Vogais suplentes: 
-  Dr. Vítor Manuel Oliveira Andrade, Chefe da Divisão de Gestão Financeira do SRPC, IP-RAM;  
-  Eng. Emanuel Nunes Ferreira, Chefe de Divisão de Segurança Contra Incêndios em Edifícios do SRPC, IP-RAM. 
 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aos 30 dias do mês de maio de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
 
 

Aviso n.º 444/2022 
 
Sumário: 
Alteração da composição do júri do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, com a licenciatura em Proteção Civil, 
conforme aviso n.º 1091/2021, 31 de dezembro publicado no Jornal Oficial,  II Série, n.º 239. 
 
Texto: 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se 

público que, por deliberação do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM, de 27 de maio de 2022, foi alterada a composição do 
júri do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocu-
pação de um posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, com a licenciatura em Proteção Civil, conforme 
aviso n.º 1091/2021, publicado no JORAM n.º 239, II Série, de 31 de dezembro de 2021, passando o júri do referido procedi-
mento concursal a ser constituído pelos seguintes membros:  

 
Presidente:  
-  Dr. Valter Filipe Freitas Ferreira, Chefe de Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do SRPC, IP-RAM; 
 
Vogais efetivos:  
-  Eng. Paul Nino Faria de Afonseca, Técnico Superior da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do 

SRPC, IP-RAM, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos;  
-  Dr. Francisco António Cavaleiro Fernandes, Técnico Superior da Divisão de Apoio Jurídico e Contração Pública; 
 
Vogais suplentes:  
-  Eng. João José Ramos Garanito, Técnico Superior da Inspeção Regional de Bombeiros do SRPC, IP-RAM;  
-  Dr. Sebastião André Mendes Agrela, Técnico Superior da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do 

SRPC, IP-RAM. 
 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aos 30 dias do mês de maio de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
 
 

Aviso n.º 445/2022 
 
Sumário: 
Alteração da composição do júri do procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria/carreira de assistente técnico, conforme aviso n.º 1092/2021, 31 de 
dezembro, publicado no Jornal Oficial, II Série, n.º 239. 
 
Texto: 
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se públi-

co que, por deliberação do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM, de 27 de maio de 2022, foi alterada a composição do júri do pro-
cedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria/carreira de assistente técnico, conforme aviso n.º 1092/2021, publicado no JORAM n.º 239, II Série, de 31 
de dezembro de 2021, passando o júri do referido procedimento concursal a ser constituído pelos seguintes membros:  

 
Presidente:  
-  Eng. João José Ramos Garanito, Técnico Superior da Inspeção Regional de Bombeiros do SRPC, IP-RAM; 
 
Vogais efetivos:  
-  Eng. Paul Nino Faria de Afonseca, Técnico Superior da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do 

SRPC, IP-RAM, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos;  
-  Dr. Francisco António Cavaleiro Fernandes, Técnico Superior da Divisão de Apoio Jurídico e Contração Pública; 
 
Vogais suplentes:  
-  Dr. Sebastião André Mendes Agrela, Técnico Superior da Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do 

SRPC, IP-RAM;  
-  Dr.ª Claúdia Cristina Rodrigues Pestana do Vale, Técnica Superior da Divisão de Formação do SRPC, IP-RAM. 
 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aos 30 dias do mês de maio de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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