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11 -  As falsas declarações prestadas nos requerimentos 
pelos candidatos são punidas nos termos da lei 
penal e constituem infração penal. 

 
12 -  Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da 

Constituição da República Portuguesa, a Adminis-
tração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no acesso 
ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de 
evitar toda e qualquer forma de discriminação.  

 
13 -  O presente aviso será publicitado na Bolsa de 

Emprego Público da Região Autónoma da Madeira 
(BEP-RAM) (https://bep.madeira.gov.pt), até ao 
segundo dia após publicação no JORAM, na 
página eletrónica do IASAÚDE, IP-RAM (por 
extrato), em http://iasaude.pt/index.php/recursos-
humanos/rh/recrutamento, a partir do dia seguinte à 
publicação no JORAM.  

 
14 -  Os critérios de avaliação a aplicar na seleção dos 

candidatos ao concurso acima referido constam da 
ata de reunião do júri do concurso, estará 
disponível na página eletrónica do IASAÚDE,  
IP-RAM, em http://iasaude.pt/index.php/recursos-
humanos/rh/recrutamento. 

 
15 -  Composição do júri  
 

O júri será constituído pelos seguintes elementos: 
 

Presidente: 
- Dra. Teresa Paula Gandra dos Santos 

Esmeraldo de Gouveia, Assessor Superior, da 
carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, 
Ramo de Nutrição, do Serviço de Saúde da 
Região Autónoma da Madeira (SESARAM, 
EPERAM.). 

 
Vogais Efetivos: 
- Dra. Maria Amélia Fernandes Teixeira, 

Assessor Superior da carreira dos Técnicos 
Superiores de Saúde, Ramo de Nutrição, do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira. (SESARAM, EPERAM); 

- Dr. Rogério dos Santos Alves, Assessor 
Superior da carreira dos Técnicos Superiores 
de Saúde, Ramo de Nutrição, do Serviço de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira 
(SESARAM, EPERAM). 

 
Vogais Suplentes  
- Dra. Ana Paula Bettencourt Caldeira, 

Assessor Superior da carreira dos Técnicos 
Superiores de Saúde, Ramo de Nutrição, do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da 
Madeira (SESARAM, EPERAM); 

- Eng.º Marco António Negreira Magalhães, 
Assessor da Carreira Técnica Superior de 
Saúde - Ramo de Engenharia Sanitária, do 
mapa de pessoal do Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM.    

 
Funchal, 10 de novembro de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Herberto Jesus 

 Aviso n.º 607/2020 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se 
público que por despachos de Suas Excelências o Secretário 
Regional de Saúde e Proteção Civil, precedido do parecer 
favorável de Sua Excelência o Vice-Presidente do Governo 
Regional e dos Assuntos Parlamentares, respetivamente de 
20 de setembro de 2020 e de 6 de novembro de 2020, 
precedida também do acordo do trabalhador, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras, em 
exercício de funções públicas por tempo indeterminado, 
para a categoria de Técnico de Informática de Grau 1 Nível 
1, da carreira de Técnico de Informática, (carreira não 
revista), do trabalhador Juan Manuel Mendes Silva 
Andrade, do mapa de pessoal do Instituto de Administração 
da Saúde, IP-RAM, nos termos do artigo 99.º-A do Anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ficando posicionado no 1.º 
escalão, índice 332, o correspondente ao posicionamento 
automaticamente criado entre os níveis 13 e 14 da Tabela 
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553- 
-C/2008, de 31 de dezembro, com as devidas atualizações, e 
celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, 12 de 

novembro de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Herberto Jesus. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL 
E CIDADANIA 

 
INSTITUTO DE EMPREGO DA  

MADEIRA, IP-RAM 
 

 Aviso n.º 608/2020 
 

Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 291.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e em cumprimento do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, da referida lei, 
torna-se público que por despacho de 2020-10-06, da 
Direção da CGA que, Maria Elvira Vieira Gonçalves 
Xavier, Assistente Operacional do mapa de pessoal do 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, posicionada na 
6.ª posição remuneratória, nível 6 da Tabela Remuneratória 
Única, cessou funções, por aposentação. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 12 de 

novembro de 2020 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea 

de Castro Jesus 
 

 
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL  

DA MADEIRA, IP-RAM 
 

 Aviso n.º 609/2020 
 

Para conhecimento dos interessados, torna-se público 
que a lista dos resultados obtidos no método de seleção 
Prova de Conhecimentos do procedimento concursal para 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, de quinze postos de trabalho na carreira e 
categoria de Técnico Superior para a área de Direito, aberto 
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