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Direito/Direito Privado; Direito Constitucional; Direito Penal; 
Direito Processual Penal; Gestão e resistência ao stress; 
Direitos de autor e Direitos conexos; Instrução de processos 
crime; Ação Externa; Direito Comunitário; Direito do 
Consumidor; Direito Contraordenacional; Instrumentos de 
gestão; Instrução de processos de contraordenação. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IPRAM 
 

Despacho n.º 466/2019 
 

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Anexo 
ao Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/M, de 30 de 
junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais  
nºs 8/2010/M, de 26 de maio e 12/2013/M, de 25 de março, 
que cria o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM e 
aprova a respetiva orgânica, o Presidente do Conselho 
Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 
sob proposta do coordenador do SEMER, determina: 

 
1 -  Renovar as funções do Enfermeiro Leonardo José 

Maciel Ribeiro, por um período de 3 anos, no 
cargo de Adjunto do Coordenador do Serviço de 
Emergência Médica Regional - SEMER-, para o 
exercício de funções relativas à gestão do pessoal 
de enfermagem, equipamentos e meios técnicos, 
para além de outras que lhe forem determinadas 
pelo Coordenador do SEMER. 

 
2 -  O presente Despacho produz efeitos a partir de 29 

de novembro do corrente ano. 
 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 25 de 

novembro de 2019. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, José António 

Oliveira Dias 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 

E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IPRAM 
 

Aviso n.º 662/2019 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que, na sequência do concurso externo de ingresso para 
o preenchimento de um posto de trabalho na categoria de 
Especialista de Informática do grau 1, nível 2, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com o trabalhador Fernando Jacob Teixeira 
Martins, com efeitos a 27 de novembro de 2019, dispensado do 
período experimental, uma vez que o tempo de serviço prestado 
na situação de exercício de funções a regularizar, em apreço, é 
superior à duração definida para o período experimental 
intrínseco à carreira e categoria do trabalhador,  nos termos 
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
por força do artigo 11.º da referida Lei n.º 112/2017, de 29 
dezembro, com a remuneração base de 1647,74 €, 
correspondente ao nível 2, escalão 1, índice 480, da categoria 
de Especialista de Informática do grau 1, da carreira de 
Especialista Informática. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 27 dias 

de novembro de 2019. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea 
de Castro Jesus 

 
 

Aviso n.º 663/2019 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que, na sequência do procedimento concursal comum 
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional, foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
dispensado de período experimental, uma vez que o tempo de 
serviço prestado na situação de exercício de funções a 
regularizar, em apreço, é superior à duração definida para o 
período experimental intrínseco à carreira e categoria do 
trabalhador, conforme as alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º da 
LTFP, dando-se assim cumprimento à disposição constante no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com a 
assistente operacional, Lúcia Maria de Jesus Ferreira, com 
efeitos a 27 de novembro de 2019, com a remuneração base de  
€ 635,07,  montante pecuniário do 4.º nível remuneratório da 
Tabela Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 27 dias 

de novembro de 2019. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea 

de Castro Jesus 
 

 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 

RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 664/2019 
 

Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, após homologação 
de 25 de novembro de 2019, de Sua Excelência a Secretária 
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas, torna-se público que a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento concursal comum, 
destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego 
público, para 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 da carreira e categoria de 
Assistente Operacional, abrangido pelo Sistema Centralizado 
de Gestão de Recursos Humanos da então designada Secretaria 
Regional do Ambiente e Recursos Naturais, atualmente 
designada Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais 
e Alterações Climáticas, a afetar ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional, aberto pelo aviso 
n.º 230/2019, publicado no JORAM, II Série, número 106, de 
24 de junho de 2019, se encontra afixada no placard existente 
nas instalações da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climáticas, localizado à Rua Dr. Pestana 
Júnior, n.º 6, 5.ºandar, Funchal, e disponibilizada na página 
eletrónica desta Secretaria, em 

(https://www.madeira.gov.pt/sraac/GovernoRegional/OGov
erno/Secretarias/Structure/ASecretaria/Publicacoes) 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, aos 26 de novembro de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 

duarte.pinto
Realce


