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pessoalmente ou remetidos pelo correio,0 
dirigidos ao Diretor Regional da Administração 
da Justiça, Avenida Calouste Gulbenkian, 4.º 
andar, 9000-011 Funchal. 

 
7 -  Constituição do júri: 
 

Presidente: 
-  Dr. José António Carvalho Reis da 

Encarnação (Conservador). 
 
Vogais efetivos: 
-  Dra. Sara Bárbara Teixeira de Castro 

(Conservadora), que substituirá o presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos; 

-  Dra. Rita Maria de Freitas (Diretora de 
Serviços). 

 
Vogais suplentes: 
-  Dra. Isabel Alexandra Bessa Lopes Câmara 

(Conservadora); 
-  Dr. Juvenal de Sousa Araújo (Chefe de 

Divisão). 
 
8 -  A lista de candidatos admitidos e não admitidos, 

os resultados, os métodos de seleção, e as listas 
de classificação final e de graduação, serão 
afixadas nos serviços centrais da DRAJ, na 
Avenida Calouste Gulbenkian, 4.º andar, 9000- 
-011 Funchal, e enviadas aos candidatos para o 
endereço de correio eletrónico indicado no 
formulário de candidatura ou, tal não sendo 
possível, por carta registada para a morada 
indicada no mesmo formulário. 

 
9 -  As atas do júri onde constam os parâmetros de 

avaliação e respetiva ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa 
e o sistema de valorização final do método, serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas. 

 
10 -  Este recrutamento foi autorizado por despacho de 

Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo 
Regional, ao abrigo do artigo 13.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de 
agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 44.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 26/2018/M, de 
31 de dezembro. 

 
Direção Regional da Administração da Justiça, 18 de 

julho de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL, Jorge Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
 

Despacho n.º 163/2019 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 9/2013/M, de 19 de fevereiro, que adapta à 
Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 82/2009, 
de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 135/2013, de 4 de outubro, objeto da Declaração de 
Retificação n.º 51/2013, de 3 de dezembro, e do n.º 2, ex vi 
do n.º 3, ambos do Despacho Normativo n.º 4/2005, de 18 
de abril, dos Secretários Regionais do Plano e Finanças e 
dos Assuntos Sociais, publicado no JORAM, I Série, n.º 36, 
de 19 de abril de 2005, sob proposta do Presidente do 
Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, 
IP-RAM, determino o seguinte: 

 
1. Designar em comissão de serviço, o Dr. José 

Eduardo Tomás Cunha de Freitas, Assistente da 
Carreira Especial Médica na área de exercício 
profissional de Medicina Geral e Familiar, do mapa 
de pessoal do Serviço de Saúde da Região 
Autónoma da Madeira EPE, na qualidade de 
Delegado de Saúde do Município de Santa Cruz. 

 
2. A presente nomeação é feita pelo período de três 

anos e produz efeitos a de 1 de agosto de 2019.  
 
3.  Revogar o Despacho n.º 1/2019, de 14 de dezembro 

de 2018, do Secretário Regional da Saúde, publicado 
no JORAM, II Série, n.º 1, de 2 de janeiro de 2019. 

 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos dez dias 

do mês de julho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de 

Câmara Ramos 
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