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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIREÇÃO REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO
Aviso n.º 598/2019

Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º, da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, tornam-se públicas as listas
unitárias de ordenação final homologadas, dos candidatos
aprovados ao procedimento concursal comum, destinado a
trabalhadores com vínculo de emprego público, para o
preenchimento de 8 postos de trabalho da carreira subsistente
de Coordenador, categoria de Coordenador Especialista, dos
mapas de pessoal dos Serviços que integram o Sistema
Centralizado de Gestão da Secretaria Regional de Educação,
conforme as referências A, B e C, publicado no JORAM
n.º 122, II Série, de 23 de julho de 2019.
Mais se informa que as referidas listas se encontram
disponíveis para consulta nas instalações da Direção
Regional de Inovação e Gestão, sita ao Edifício Oudinot,
Rua Brigadeiro Oudinot, 4.º andar, 9061-901 Funchal e no
site oficial da Direção Regional de Inovação e Gestão
(www.madeira.gov.pt/drig).
Funchal, 18 de outubro de 2019.
O DIRETOR REGIONAL DE INOVAÇÃO E GESTÃO, António
José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM
Aviso n.º 599/2019
Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 28.º, da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a
homologação da lista unitária de ordenação final, por
despacho de Sua Excelência o Secretário Regional da Saúde
de 14 de outubro de 2019, no âmbito do procedimento
concursal externo de admissão a estágio para ingresso na
carreira de informática na categoria de técnico de
informática de grau 1, nível 1 (carreira não revista), para um
posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de
pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM,
aberto pelo Aviso n.º 198/2019, publicado no JORAM, 2.ª
série, n.º 93, de 31 de maio, se encontra disponível para
consulta no Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM,
sito à Rua das Pretas, 1, 2.º andar, e disponibilizada na
página eletrónica (http://iasaude.pt/index.php/recursoshumanos/rh/recrutamento), a lista com os resultados obtidos
pelos candidatos.
Consideram-se ainda notificados do ato da homologação
da lista de ordenação final todos os candidatos, incluindo os
que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos
métodos de seleção.
Na sequência do referido procedimento concursal supra
identificado foi, por despacho de Sua Excelência o
Secretário Regional da Saúde, de 14 de outubro de 2019,
autorizada a contratação do trabalhador Ricardo André de
Sousa Ferreira, com efeitos a partir da data da publicação no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, na carreira
de informática na categoria de técnico de informática de

grau 1, nível 1, (carreira não revista), do mapa de pessoal do
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com um período experimental de seis (6)
meses, sendo o mesmo remunerado pelo escalão 1, índice
290, no montante de € 995,51, iniciando nessa data o regime
de estágio previsto no n.º 2 do artigo 9.º, e no artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março.
Foi designado o seguinte Júri, para acompanhar e avaliar
o período experimental:
Presidente:
Eng.º João Paulo Correia Figueira César,
Coordenador da Unidade Flexível de Sistemas de
Informação, do IASAÚDE, IP-RAM.
Vogais Efetivos:
Hilário Bruno Rodrigues Sousa, Técnico de
Informática Grau 3 Nível 1, do IASAÚDE,
IP-RAM, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos;
José Ricardo Filipe Andrade, Técnico de
Informática Grau 3 Nível 1, do IASAÚDE,
IP-RAM.
Vogais Suplentes:
Raul Afonso Mota Serrão, Técnico de Informática
Grau 2 Nível 1, do IASAÚDE, IP-RAM;
Duarte Paulo Quintal Pereira, Técnico de
Informática Grau 2 Nível 1, do IASAÚDE,
IP-RAM.
Funchal, 18 de outubro de 2019.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IASAÚDE,
IP-RAM, Herberto Jesus
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
Despacho n.º 242/2019
Na sequência do Decreto do Representante da República
para a Região Autónoma da Madeira n.º 1-D/2019, de 15 de
outubro, que sob proposta de Sua Excelência o Presidente
do Governo Regional, procedeu à nomeação do Secretário
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, torna-se
necessário constituir o Gabinete que me irá coadjuvar no
exercício das funções de Secretário Regional de Agricultura
e Desenvolvimento Rural.
Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º e n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, aplicável subsidiariamente à Região
Autónoma da Madeira, determino:
1 - Nomear no cargo de Chefe do Gabinete do meu
Gabinete, a licenciada em Economia, Daniela João
Fernandes Rodrigues Olim, Técnica Superior da
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
2 - Ao nomeado é aplicável o regime remuneratório
previsto no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, sem prejuízo das medidas de contenção
atualmente em vigor.

