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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL
Aviso n.º 83/2021
Processo Disciplinar- Notificação da Acusação
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 214.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, conjugado com
o n.º 3 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, que adapta à administração
Regional Autónoma da Madeira a Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho que aprovou em anexo a Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, não tendo sido possível a notificação
pessoal da arguida e tendo-se frustrado a tentativa de
notificação por carta registada com Aviso de Receção,
remetida para a sua morada pessoal, fica por este meio
notificada a trabalhadora Sílvia Liliana Jesus Nóbrega, com
número mecanográfico 003797, a exercer funções de
Assistente Operacional, no Serviço de Ortopedia (6.º Piso),
pertencente ao Mapa de Pessoal do Serviço de Saúde da
Região Autónoma da Madeira, EPERAM, com última
morada conhecida à Avenida Estados Unidos América
N.º 160, R/C - B, Funchal, 9050-095, de que contra si foi
deduzida Acusação, no âmbito do Processo Disciplinar
n.º 05/19-D, instaurado por deliberação de 12 de novembro
de 2019, do Conselho de Administração do Serviço de
Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM.
Mais fica notificada de que, nos termos dos n.os 2 e 3 do
artigo 214.º da LTFP, dispõe do prazo de 30 (trinta) dias
úteis, contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
para, querendo, apresentar a sua defesa por escrito, no
identificado processo disciplinar, podendo, ainda, no mesmo
prazo, consultar, por si ou através de advogado constituído,
durante as horas de expediente (de 2.ª a 6.ª feira, das 09h30
às 12h00 e das 14h00 às 17h00 na Secretaria Regional de
Saúde e Proteção Civil, sita à Rua da Carreira, n.º 107,
9000-042, Funchal).

Mais se adverte, de que a falta de resposta dentro desse
prazo vale como efetiva audiência da arguida para todos os
efeitos legais, de acordo com o disposto no n.º 7 do artigo
216.º da citada LGTFP.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no
Funchal, aos 4 dias do mês de março de 2021.
O CHEFE DO GABINETE, Miguel Stringer de Oliveira
Pestana
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM
Aviso n.º 84/2021
Por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional
de Saúde e Proteção Civil de 01 de março de 2021, foi
homologada a lista de classificação final na sequência do
concurso interno de acesso geral para o preenchimento de
um lugar na categoria de Assessor da carreira dos Técnicos
Superiores de Saúde - Ramo de Nutrição, previsto no mapa
de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IPRAM, e nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do Decreto-Lei
n.º 414/91, de 22 de outubro, na redação dada pelo DecretoLei n.º 501/99, de 19 de novembro, pelo que torna-se
público que a trabalhadora Dra. Maria do Carmo Pereira
César Faria, foi designada para ocupar o lugar na categoria
de Assessor da carreira dos Técnicos Superiores de Saúde Ramo de Nutrição, do mapa de pessoal deste Instituto.
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aos 4
dias de março de 2021.
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO
DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Maria Rita Sabino
Martins Gomes de Andrade

