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2014: “Formação em Contabilidade Pública 

Informatizada: POCP e Sectoriais (Nível 3) com duração 
total de 42 horas”. 

2016: “Formação em SNC – Sistema de Normalização 
Contabilística – AP com duração total de 21 horas”. 

2017: “Formação em SNC – Sistema de Normalização 
Contabilística – AP, em regime de e-learning com duração 
total de 169 horas”. 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

Aviso n.º 555/2019 
 

Torna-se público que por despacho do Excelentíssimo 
Secretário Regional de Educação de 13 de setembro de 
2019, e após anuência da Secretaria Regional do Turismo e 
Cultura, foi autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria do assistente técnico, Élvio 
Nicolau de Gouveia e Sousa, no mapa de pessoal da Direção 
Regional da Administração da Justiça, nos termos do 
disposto no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2019, 
mantendo o trabalhador o posicionamento remuneratório de 
origem (1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de 
assistente técnico, nível 5 da tabela remuneratória única, 
correspondente a € 683,13). 

 
Secretaria Regional de Educação 20 de setembro de 

2019. 
 
A CHEFE DE GABINETE, Ana Odília Franco de Gouveia 

Figueiredo 
 

 
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO 

 
Aviso n.º 556/2019 

 
Por despacho do Diretor Regional de Inovação e Gestão 

de 2019/09/23, foi autorizada a transição da docente do 
quadro de escola, MARICELA CORREIA QUINTAL, para a 
carreira/categoria de Técnico Superior, passando a integrar o 
mapa de pessoal da área escolar de Santa Cruz, afeta à 
Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré Escolar da Camacha, 
ficando posicionada entre a 5.ª e 6.ª posição remuneratória e 
nível 28 da Tabela Remuneratória Única,  com efeitos a 
partir de 1 de outubro de 2019. 

 
Por despacho do Diretor Regional de Inovação e Gestão 

de 2019/09/06, foi autorizada a transição da docente do 
quadro de escola, MARIA FÁTIMA FARIA MARTINHO, para 
a carreira/categoria de Técnico Superior, passando a integrar 
o mapa de pessoal da área escolar da Ribeira Brava, afeta à 
Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré Escolar do Campanário, 
ficando posicionada entre a 12.ª e 13.ª posição 
remuneratória e nível 52  da Tabela Remuneratória Única, 
com efeitos a partir de 1 de outubro de 2019. 

 
Não carece de visto prévio da Secção Regional da 

Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Funchal, 3 de outubro de 2019. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António 

José de Carvalho Lucas 

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM 
 

Aviso n.º 557/2019 
 

Ao abrigo dos artigos 92.º, 93.º, 94.º, 97.º e 153.º, todos 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 
49.º, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto,  por 
Despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário Regional 
da Saúde, de 20 de outubro de 2019, foi autorizada a 
mobilidade intercarreiras, com efeitos à data do despacho, à 
trabalhadora Cláudia Susana  Escórcio de Freitas Catanho, 
detentora de contrato de trabalho em funções públicas, por 
tempo indeterminado, pertencente à carreira/categoria de 
Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, para a categoria de 
Técnico Superior, da carreira de Técnico Superior, para 
exercer funções de apoio técnico, na área das atribuições da 
Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos 
Aditivos e Dependências (UCAD), pelo período fixado no 
n.º 1, do artigo 97.º, da LTFP, ficando a mesma posicionada 
na 2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório 15, da 
carreira/categoria de Técnico Superior, da tabela remunera-
tória única. 

 
Instituto de Administração da Saúde, IPRAM, 1 de 

outubro de 2019. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IASAÚDE, 

IP-RAM, Herberto Jesus 
 

 
Aviso n.º 558/2019 

 
Ao abrigo dos artigos 92.º, 93.º, 94.º, 97.º e 153.º, todos 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 
49.º, adaptada à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto,  por 
Despacho de Sua Excelência o Senhor Secretário Regional 
da Saúde, de 20 de outubro de 2019, foi autorizada a 
mobilidade intercarreiras, com efeitos à data do despacho, 
ao trabalhador Juan Manuel Mendes Silva Andrade, detentor 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, pertencente à carreira/categoria de 
Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, para a categoria de 
Técnico de Informática de grau 1, nível 1 (em regime de 
estágio), cujo recrutamento se encontra previsto na alínea a), 
do n.º 2, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de 
março, diploma que estabelece o estatuto da carreira e 
funções específicas do pessoal de informática, para exercer 
funções de apoio técnico, na área das atribuições da Unidade 
Flexível de Sistemas de Informação, ficando o mesmo 
posicionado no 1.º escalão, índice 290, o correspondente ao 
nível 11, da  tabela remuneratória única. 

 
Instituto de Administração da Saúde, IPRAM, 1 de 

outubro de 2019. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IASAÚDE, 

IP-RAM, Herberto Jesus 
 

duarte.pinto
Realce


