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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Aviso n.º 1091/2022 

Denúncia do contrato em funções públicas do Assistente Técnico, Duarte Paulo 
Pereira Correia, do Sistema Centralizado de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, com efeitos desde 1 de dezembro de 
2022. 

 

Aviso n.º 1092/2022 

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Sandra Carolina 
Duarte Ornelas, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica, na área da Terapia da fala, do mapa de pessoal da 
Direção Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2021. 

 

Aviso n.º 1093/2022 

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Isabel José 
Rodrigues Camacho, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de 
Diagnóstico e Terapêutica, na área de Fisioterapia, do mapa de pessoal da Direção 
Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Catarina Freitas 
Mendonça, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica, na área de Terapia da fala, do mapa de pessoal da Direção Regional de 
Educação, com início a 01 de novembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Hugo Quintal 
Góis, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica, na área de Fisioterapia,  do mapa de pessoal da Direção Regional de 
Educação, com início a 01 de dezembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mónica Calaça 
Gerig, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica, na  área de Terapia Ocupacional, do mapa de pessoal da Direção 
Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2022. 

 

Aviso n.º 1094/2022 

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Fátima Iria da 
Conceição Andrade, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, na área de 
apoio administrativo, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com 
início a 21 de novembro de 2022. 
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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

Aviso n.º 1091/2022 
 
Sumário: 
Denúncia do contrato em funções públicas do Assistente Técnico, Duarte Paulo Pereira Correia, do Sistema Centralizado de Recursos 
Humanos da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, com efeitos desde 1 de dezembro de 2022. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea d), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 

torna-se público a cessação do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado do Assistente Técnico, 
Duarte Paulo Pereira Correia, integrado no Sistema Centralizado de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Educação, 
Ciência e Tecnologia, com efeitos desde 1 de dezembro de 2022. 

 
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, 20 de dezembro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia Figueiredo 
 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 1092/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Sandra Carolina Duarte Ornelas, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área da Terapia da fala, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com 
início a 01 de setembro de 2021. 

 
Texto: 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Sandra Carolina 
Duarte Ornelas, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área da Terapia da 

 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mariana Gomes 
Fernandes, para a carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da 
Direção Regional de Educação, com início a 1 de dezembro de 2022. 

 
Despacho n.º 445/2022 

Delega competências nas Adjuntas do Diretor da Escola Básica e Secundária com 
Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, Maria Rita da Silva Mendonça e Paula Susana 
Bôto Rodrigues e na Coordenadora Educativa do 1.º Ciclo, Pré-Escolar e Creche, Ana 
Amélia Guedes Teixeira Costa. 

 
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 

Aviso n.º 1095/2022 

Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção de 2 elementos (1 
médico e 1 enfermeiro) destinados ao exercício de funções no Serviço de Emergência 
Médica Regional (SEMER) para efeitos de reforço da Equipa Médica de Intervenção 
Rápida (EMIR) na Missão Porto Santo. 

 
SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 

Aviso n.º 1096/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Tommy Miklos Dantas Dinis, João Sérgio Correia Vieira, Rosa Maria Ferreira 
Pestana, Avelino Carlos Fernandes e José Nélio Ornelas Soares, para exercer funções 
públicas, da carreira e categoria de Assistente Operacional, sendo integrados no 
Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Mar 
e Pescas, ficando afetos à Direção Regional de Pescas. 

 
Aviso n.º 1097/2022 

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Maria Isabel João Gomes de Miguel e João Pedro Pereira Vieira, para exercer 
funções públicas, da carreira e categoria de Assistente Técnico, sendo integrados no 
Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Mar 
e Pescas, ficando afetos, um ao Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas e 
outro à Direção Regional de Pescas, respetivamente. 
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fala, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2021, nos termos da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/categoria 
de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. 

Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 12 de dezembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Aviso n.º 1093/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Isabel José Rodrigues Camacho, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Fisioterapia, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com 
início a 01 de setembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Catarina Freitas Mendonça, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Terapia da fala, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com 
início a 01 de novembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Hugo Quintal Góis, para a carreira/categoria de Técnico Superior das 
áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Fisioterapia,  do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de 
dezembro de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mónica Calaça Gerig, para a carreira/categoria de Técnico Superior 
das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na  área de Terapia Ocupacional,  do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com 
início a 01 de setembro de 2022. 

 
Texto: 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Isabel José 
Rodrigues Camacho, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de 
Fisioterapia, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2022 , nos termos da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/categoria 
de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Catarina Freitas 
Mendonça, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Terapia da fala, 
do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de novembro de 2022, nos termos da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, sendo posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/categoria de Técnico 
Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Hugo Quintal 
Góis, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Fisioterapia,  do mapa 
de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de dezembro de 2022 , nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, sendo posicionado na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/categoria de Técnico Superior 
das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mónica Calaça 
Gerig, para a carreira/categoria de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, na área de Terapia Ocupacional,  
do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 01 de setembro de 2022 , nos termos da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, sendo posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15 da carreira/categoria de Técnico 
Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. 

Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 12 de dezembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
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Aviso n.º 1094/2022 

 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Fátima Iria da Conceição Andrade, para a carreira/categoria de 
Assistente Técnico, na área de apoio administrativo, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 21 de novembro 
de 2022. 
 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mariana Gomes Fernandes, para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 1 de dezembro de 2022. 
 
Texto: 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Fátima Iria da 
Conceição Andrade, para a carreira/categoria de Assistente Técnico, na área de apoio administrativo, do mapa de pessoal da 
Direção Regional de Educação, com início a 21 de novembro de 2022, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo 
posicionada na 1.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 6 da carreira de Assistente Técnico. 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do 

Despacho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM 
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com Mariana Gomes 
Fernandes, para a carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Direção Regional de Educação, com início a 
1 de dezembro de 2022, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionada na 2.ª posição remuneratória e no 
nível remuneratório 16 da carreira de Técnico Superior. 

Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 13 de dezembro de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

Despacho n.º 445/2022 
 
Sumário: 
Delega competências nas Adjuntas do Diretor da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, Maria Rita da 
Silva Mendonça e Paula Susana Bôto Rodrigues e na Coordenadora Educativa do 1.º Ciclo, Pré-Escolar e Creche, Ana Amélia Guedes 
Teixeira Costa. 

 
Texto: 
Delegação de competências do Diretor 
 
1 -  Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º e do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2000/M, de 31 

de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, do n.º 3 do artigo 
2.º e do artigo 6.º da Portaria n.º 461/2020, de 2 de setembro, do artigo 29.º do Decreto Legislativo Regional 
n.º 13/2021/M, de 9 de junho, conjugados com os artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, delego as minhas competências para a 
prática dos seguintes atos: 

 
1.1.  Na Adjunta do Diretor, Maria Rita da Silva Mendonça: 

a) A competência, em matéria de dependência hierárquica, relativamente ao pessoal da categoria de 
Encarregado Operacional e da carreira de Técnico de Informática;  

b) A competência para proceder à avaliação do desempenho do pessoal da categoria de Encarregado 
Operacional e da carreira de Técnico de Informática.  

 
1.2.  Na Adjunta do Diretor, Paula Susana Bôto Rodrigues:  

a)  A competência, em matéria de dependência hierárquica, relativamente ao pessoal da categoria de 
Coordenador Técnico e da carreira de Técnica Superior de Psicologia;  

b)  A competência para proceder à avaliação do desempenho do pessoal da categoria de Coordenador Técnico e 
da carreira de Técnico Superior de Psicologia.  

 
1.3.  Na Coordenadora Educativa do 1.º Ciclo, Pré-Escolar e Creche, Ana Amélia Guedes Teixeira Costa: 

a) A competência, em matéria de dependência hierárquica, relativamente ao pessoal das carreiras de Técnico 
de Apoio à Infância e de Técnico Superior da Área de Biblioteca e Animação Sociocultural e da categoria 
de Assistente Técnico, que desempenham a sua atividade nos edifícios do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e da 
Creche; 

b)  A competência para proceder à avaliação do desempenho do pessoal das carreiras de Técnico de Apoio à 
Infância e de Técnico Superior da Área de Biblioteca e Animação Sociocultural e da categoria de Assistente 
Técnico, que desempenham a sua atividade nos edifícios do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e da Creche. 
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2.  Ratifico, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, todos os atos 
praticados pelas Adjuntas do Diretor, Maria Rita da Silva Mendonça e Paula Susana Bôto Rodrigues e pela 
Coordenadora Educativa do 1.º Ciclo, Pré-Escolar e Creche, Ana Amélia Guedes Teixeira Costa, nos termos da 
presente delegação de competências, desde 24 de junho de 2022.  

 
Porto Moniz, 20 de dezembro de 2022. 
 
O DIRETOR DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DO PORTO MONIZ, José Sequeira da Costa 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM 
 

Aviso n.º 1095/2022 
 
Sumário: 
Abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção de 2 elementos (1 médico e 1 enfermeiro) destinados ao exercício de 
funções no Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) para efeitos de reforço da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) 
na Missão Porto Santo. 

 
Texto: 
Procedimento concursal de recrutamento e seleção de 2 elementos (1 médico e 1 enfermeiro) destinados ao exercício de 

funções no Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) para efeitos de reforço da Equipa Médica de Intervenção 
Rápida (EMIR) na Missão Porto Santo. 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 13.º da Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de junho, na sua atual redação, torna-se público que 
por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, de 22 de dezembro de 2022, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso na II Série do Jornal Oficial da Região 
Autónoma da Madeira (JORAM), um procedimento concursal conducente à seleção e recrutamento de 2 elementos (1 Médico 
e 1 Enfermeiro) para  o exercício de funções no Serviço de Emergência Médica Regional do Serviço Regional de Proteção 
Civil, IP-RAM.  

 
1. O presente anúncio será publicitado no site oficial do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM: 

www.procivmadeira.pt e no site da BEP-RAM (Bolsa de Emprego Público da Região Autónoma da Madeira) em 
https://bep.madeira.gov.pt/.  
 
1.1 Entidade Pública Empregadora: Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
2. Legislação aplicável: O presente procedimento de seleção e recrutamento, ao abrigo do princípio da adequação 

procedimental, constante do artigo 56.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua atual redação, rege-se pelo disposto na Portaria n.º 910/2022, de 7 de 
dezembro, regulamenta a tramitação do procedimento concursal para recrutamento no âmbito dos órgãos e serviços 
da administração regional autónoma da Madeira, nos termos  previstos no n.º 2 do artigo 37.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Publicas (LTFP), em conjugação com o determinado no Regulamento Interno do SEMER, 
homologado por Sua Excelência o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, por seu despacho de 05 de julho de 
2019, disponível para consulta no sitio da internet do SRPC, IP-RAM, em 
https://www.procivmadeira.pt/images/Instrumentos_de_Gestao/plano_atividades-semer.pdf 

 
3. O local de trabalho: Ilha do Porto Santo; 
 
4. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para preenchimento de 2 postos de trabalho e para os efeitos 

previstos no artigo 24.º da Portaria n.º 910/2022, de 7 de dezembro, será constituída uma reserva de recrutamento 
interna no caso de existir um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar. 

 
5. Caraterização do posto de trabalho: As funções a desempenhar correspondem às áreas de atividade previstas para o 

Serviço de Emergência Médica Regional, constante do artigo 31.º da Portaria n.º 247/2022, de 13 de maio, publicada 
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, I Série, N.º 86, de 18 de maio de 2022, que aprova os Estatutos do 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. 

 
6. Requisitos de seleção e recrutamento: Podem ser candidatos ao presente procedimento concursal o pessoal médico e 

enfermeiro em exercício de funções no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P.E – SESARAM, 
E.P.E., ou em regime de acumulação, em regime de cedência de interesse público, ou em regime de prestação de 
serviços, nos termos da lei, mediante processo de seleção com publicidade adequada, e que ora se efetua, em 
conformidade com o estipulado no n.º 1 do artigo 13.º da Orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
aprovada em anexo ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de junho, na sua atual redação e que 
reúnam os requisitos necessários, até ao último dia do prazo de candidatura. 
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6.1 Neste procedimento em específico, para efeitos de reforço da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), em 

missão na ilha do Porto Santo, os elementos serão recrutados entre pessoal médico e enfermeiro do Serviço de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P.E – SESARAM, E.P.E.  que exerçam funções no Centro de Saúde 
do Porto Santo; 

 
6.2 Os candidatos devem ser possuidores de aprovação em cursos específicos na área de emergência médica 

certificados pelas entidades oficiais competente, em conformidade o n.º 4 do artigo 13.º da Orgânica do Serviço 
Regional de Proteção Civil, IP-RAM; 

 
6.3 São condições preferenciais de seleção, os requisitos constantes do n.º 4, do artigo 12.º da Orgânica do Serviço 

Regional de Proteção Civil, IP-RAM, designadamente:  
a) Titularidade de competência, valência ou subespecialidade em emergência, certificados pelas respetivas 

ordens profissionais;  
b) Experiência de trabalho em serviços de urgência ou emergência;  
c) Perfil físico e psicológico adequado para o exercício da função; 

 
6.4.  Para efeitos das alíneas anteriores, são consideradas especialidades médicas preferenciais, designadamente a 

medicina interna, medicina intensiva, cirurgia, anestesiologia e cardiologia. 
 
7.  Seleção e Recrutamento: Nos termos do n.º 7 do artigo supracitado a seleção do pessoal a recrutar para a EMIR será 

sujeito a um estágio obrigatório e eliminatório, em serviços e viaturas do SEMER. 
 

7.1. O recrutamento dos candidatos para o exercício de funções no SEMER será feito por um período de três anos, 
renovável por iguais e sucessivos períodos, se não for dado por findo, mediante comunicação do SRPC, IP- 
-RAM, com a antecedência de 60 dias sobre o fim do prazo ou das suas renovações, conforme disposto no n.º 9 
do artigo 13.º da Orgânica do SRPC, IP-RAM. 

 
8. A remuneração a auferir encontra-se prevista no Despacho Conjunto n.º 100/2017 da Secretaria Regional da Inclusão 

e dos Assuntos Sociais e da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, publicado no JORAM, II 
Série, número 119, de 7 de julho de 2017. 

 
9. Forma de apresentação das candidaturas: As candidaturas deverão ser obrigatoriamente formalizadas através de 

requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM e entregues ou remetidas por correio 
registado com aviso de receção, expedidas dentro do prazo estabelecido, ao Serviço Regional de Proteção Civil, IP- 
-RAM, com sede ao Caminho do Pináculo, n.º 14, 9060-236, Funchal. 
 
9.1 Do requerimento de admissão deverá constar os seguintes elementos: 

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data de 
validade do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e serviço de identificação que o emitiu, número de 
contribuinte, residência, código postal e telefone); 

b) Habilitações literárias; 
c) Categoria que detém, serviço a que pertence e natureza do vínculo, se for caso disso; 
d) Cópia dos documentos de validação das alíneas a), b) e c) anteriores; 
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever apresentar para apreciação do seu mérito; 
f) Cópia do Curriculum Vitae, apresentado segundo configuração semelhante ao Europass; 
g) Documentos comprovativos dos requisitos exigidos no ponto 6 do presente aviso.  

 
10. Métodos de seleção: A seleção dos candidatos será feita através de Avaliação Curricular e Entrevista Profissional ao 

candidato, garantindo a escolha dos candidatos com perfil mais adequado para o exercício da função (capacidade de 
análise e identificação de prioridades, iniciativa, dinamismo, trabalho em equipa). 
 
10.1 A ponderação a utilizar, no que se refere aos métodos de seleção a aplicar, é a seguinte: 

a)  Avaliação Curricular (AC) – 50%;  
b)  Entrevista Profissional (EP) – 50%. 

 
10.2 A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, de maior relevância para a atividade a 

desempenhar, atendendo aos seguintes fatores: 
a)  Cursos específicos na área de emergência (CEAE); 
b)  Experiência em serviços preferenciais (ESP); 
c)  Atividade Científica (ACIEN);  
d)  Atividade académica (AA). 

 
10.3 A Entrevista Profissional, tem a duração máxima de 20 minutos e visa avaliar o perfil mais adequado para o 

exercício da função, tendo em conta os seguintes fatores: 
a)  Disponibilidade, interesse e motivação (DIM); 
b)  Capacidade para trabalhar em equipa (CTE); 
c)  Análise e identificação de prioridades (AIP); 
d) Tarefas e desafios da atividade (TDA);  
e)  Avaliação teórica (ET).  
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10.4  Os métodos de seleção serão aplicados num único momento conforme previsto no n.º 1 do artigo 19 da 
Portaria n.º 910/2022, 7 de dezembro, do diploma que regulamenta a tramitação do procedimento concursal para 
recrutamento no âmbito dos órgãos e serviços da administração Regional Autónoma da Madeira.  

 
11.  A publicitação dos resultados obtidos é efetuada através de lista unitária, ordenada alfabeticamente afixada em local 

visível e público nas instalações do SRPC, IP-RAM, e disponibilizada no sítio da internet deste Instituto Público, em 
https://www.procivmadeira.pt/pt/protecao-civil/instrumentos-gestao.html?id=724.  

 
12.  Foi nomeado o seguinte júri para o respetivo procedimento concursal e para o estágio obrigatório: 
  

Presidente: 
-  Dr. António Jorge Andrade Brazão, Médico Coordenador do Serviço de Emergência Médica Regional do 

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM; 
 
1.º Vogal Efetivo: 
-  Enf. Leonardo José Maciel Ribeiro, Enfermeiro Coordenador-Adjunto do SEMER do SRPC, IP-RAM, que 

substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; 
 
2.º  Vogal Efetivo: 
-  Dr. João Hugo Andrade Rodrigues, Chefe da Divisão de Serviços de Apoio à Gestão do SRPC, IP-RAM; 
 
1.º Vogal Suplente: 
   Dr. Luís Manuel Pereira Vale, Médico do SEMER do SRPC, IP-RAM. 
 
2.º Vogal Suplente: 
-  Dr.ª Diamantina Jardim Menezes – Chefe da Divisão de Apoio Jurídico e Contratação do SRPC, IP-RAM; 

 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, aos 27 dias do mês dezembro de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO SRPC, IP-RAM, António José Mendes Nunes 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

Aviso n.º 1096/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Tommy Miklos Dantas Dinis, João Sérgio Correia 
Vieira, Rosa Maria Ferreira Pestana, Avelino Carlos Fernandes e José Nélio Ornelas Soares, para exercer funções públicas, da carreira e 
categoria de Assistente Operacional, sendo integrados no Sistema Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional 
de Mar e Pescas, ficando afetos à Direção Regional de Pescas. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na 

sequência do recurso à reserva de recrutamento interna no âmbito do procedimento concursal aberto através do Aviso 
n.º 778/2020, publicado na II Série do JORAM, n.º 240, de 23 de dezembro, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Mar e Pescas, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Tommy Miklos Dantas Dinis, João Sérgio 
Correia Vieira, Rosa Maria Ferreira Pestana, Avelino Carlos Fernandes e José Nélio Ornelas Soares,  com a remuneração 
mensal correspondente à 4.ª posição remuneratória e ao 4.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, a afetar  ao 
mapa de pessoal da Direção Regional de Pescas, com data de início de funções a 20 de dezembro de 2022. A autorização para 
a referida contratação consta do Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do ano 2022, aprovado em anexo ao despacho 
do Senhor Secretário Regional das Finanças, datado de 31 de outubro de 2022. 

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 22 de dezembro de 2022. 
 
A ADJUNTA DO GABINETE, Magda Escórcio Brazão 
(n.º 2 do despacho n.º 35/2020 de 21 de janeiro) 
 
 

Aviso n.º 1097/2022 
 
Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Maria Isabel João Gomes de Miguel e João Pedro 
Pereira Vieira, para exercer funções públicas, da carreira e categoria de Assistente Técnico, sendo integrados no Sistema Centralizado de 
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Mar e Pescas, ficando afetos, um ao Gabinete do Secretário Regional de Mar e 
Pescas e outro à Direção Regional de Pescas, respetivamente. 
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Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na 

sequência do recurso à reserva de recrutamento interna no âmbito do procedimento concursal aberto através do Aviso 
n.º 521/2021, publicado na II Série do JORAM, n.º 147, de 19 de agosto, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com os trabalhadores Maria Isabel João Gomes de Miguel e João Pedro Pereira Vieira, com 
a renumeração mensal correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao 6.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória 
Única, com data de inicio de funções a 20 de dezembro de 2022, um a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete da Secretaria 
Regional de Mar e Pescas e outro a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional das Pescas. A autorização para a referida 
contratação consta do Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos, do ano 2022 aprovado em anexo ao despacho do 
Senhor Secretário Regional das Finanças, datado de 31 de outubro de 2022. 

 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 22 de dezembro de 2022. 
 
A ADJUNTA DO GABINETE, Magda Escórcio Brazão 
(n.º 2 do despacho n.º 35/2020 de 21 de janeiro) 
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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: € 3,05 (IVA incluído) 
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