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2010-2012: Professora do Quadro de Nomeação
Definitiva da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço,
destacada na Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio
Bento de Gouveia.
2012-2014:
Professora
Contratada
por
Tempo
Indeterminado da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço
onde desempenhou funções de Coordenação da Sala de Estudo
para o 3º Ciclo, Coordenação do Projeto de Autoavaliação de
Escola (preparação e estruturação do processo), Avaliadora
Interna para o grupo de recrutamento 330.
2014-2018: Professora Contratada por Tempo
Indeterminado da Escola Profissional Dr. Francisco
Fernandes, em mobilidade por destacamento pelo prazo de
um ano, renovável, na Direção Regional dos Recursos
Humanos e da Administração Educativa com o objetivo de
instalar o processo de Aferição da Qualidade do Sistema
Educativo Regional, nomeada coordenadora desse projeto a
partir de janeiro de 2015 por Despacho do Diretor Regional.
2018-2020: Professora Contratada por Tempo
Indeterminado da Escola Profissional Dr. Francisco
Fernandes, em comissão de serviço para o cargo de Chefe de
Divisão na Direção Regional de Inovação e Gestão;
Coordenadora do Gabinete de Apoio à Organização e
Planeamento do Sistema Educativo Regional.
2020: Professora Contratada por Tempo Indeterminado
da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em
comissão de serviço para o cargo de Diretora de Serviços
por um ano, com início em abril.

O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR,
António José de Carvalho Lucas
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL
Despacho n.º 175/2021
Considerando que o Coordenador Geral do ACES é
designado pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção
Civil de entre médicos da Especialidade Médica de
Medicina Geral e Familiar, com a categoria de Assistente
Graduado Sénior ou com a categoria de Assistente
Graduado, com um mínimo de 5 anos de experiência
efetiva.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do
Decreto Legislativo Regional nº. 11/2016/M, de 9 de
março, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo
Regional nº. 22/2016/M, de 20 de maio, e da alínea i) do
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar Regional
n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, alterado pelo Decreto
Regulamentar Regional n.º 29/2020/M, de 5 de maio,
determino o seguinte:
1.

É designado na qualidade de Coordenador Geral do
Agrupamento de Centros de Saúde da Região
Autónoma da Madeira, abreviadamente designado
por ACES, o licenciado em Medicina, Assistente
Graduado da Carreira de Medicina Geral e
Familiar Fábio Manuel Farinha Camacho, em
comissão de serviço, por um período de três anos.

2.

A presente designação fica sujeita ao regime do
contrato de trabalho, de acordo com o Código do
Trabalho, nos termos do artigo 34.º do Decreto
Legislativo Regional nº. 13/2019/M, de 22 de
agosto, alterado e republicado pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 8/2020/M, de 13 de julho.

3.

Em anexo consta a Nota Curricular do designado, a
qual faz parte integrante do presente despacho.

4.

A presente designação produz efeitos no dia 11 de
maio.

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Aviso n.º 202/2021
Por meu despacho de 30 de abril de 2021, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica
Superior Débora Maria Vieira da Silva, do mapa de pessoal
da Escola Secundária Francisco Franco, passando a integrar
a partir de 1 de maio de 2021 o mapa de pessoal da Direção
Regional de Educação, nos termos e ao abrigo do artigo
99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adaptada à
administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Por meu despacho de 30 de abril de 2021, ao abrigo da
competência delegada prevista no ponto 1.5 do Despacho
n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de
Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM
n.º 91 - Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi autorizada
a consolidação da mobilidade na categoria à Técnica
Superior Maria João Pereira Garrido, do mapa de pessoal
da Escola Secundária Francisco Franco, passando a integrar
a partir de 1 de maio de 2021 o mapa de pessoal da Direção
Regional de Educação, nos termos e ao abrigo do artigo
99.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, adaptada à
administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional
da Madeira do Tribunal de Contas.
Direção Regional de Administração Escolar, 6 de maio
de 2021.

Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 6 dias de
maio de 2021.
O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL,
Pedro Miguel de Câmara Ramos
Anexo do Despacho n.º 175/2021, de 11 de maio
Nota Curricular
Identificação:
Fábio Manuel Farinha Camacho
Data de Nascimento: 26 de março de 1973
Natural da freguesia de Santa Luzia
Concelho do Funchal
Habilitações Académicas
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da
Universidade Clássica de Lisboa, em 12 de outubro de
2001.
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Atividade Profissional
Internato Geral no Centro Hospitalar do Funchal no
período compreendido entre janeiro de 2002 e julho de
2003.
Internato Complementar de Medicina Geral e Familiar,
realizado no Centro de Saúde do Bom Jesus, entre janeiro
de 2004 e fevereiro de 2007.
Membro eleito da Delegação Regional da Associação
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, no quadriénio
2005/2008, com funções de secretário.
Assistente de Medicina Geral e Familiar no Centro de
Saúde de Câmara de Lobos entre março de 2007 e abril de
2016.
Membro da Rede Regional de Hipocoagulação entre
dezembro de 2009 e outubro de 2012.
Auditor Interno Organizacional do Projeto da Qualidade
do SESARAM, E.P.E. como representante dos Cuidados de
Saúde Primários, de novembro de 2009 a dezembro de
2012.
Orientador do Internato Médico de Medicina Geral e
Familiar desde janeiro de 2010 a setembro de 2018.
Assistente Graduado da especialidade de Medicina
Geral e Familiar, da Carreira Especial Médica, desde 10 de
maio de 2016, no Centro de Saúde de Câmara de Lobos.
Diretor do Centro de Saúde de Câmara de Lobos de
julho de 2016 a abril de 2017.
Membro da Comissão de Auditoria Clínica do
SESARAM, EPE desde abril de 2017.
Membro do Grupo de Trabalho de Indicadores Clínicos
para os Cuidados de Saúde Primários desde junho 2017.
Diretor do Centro de Saúde da Zona Oeste desde abril
de 2017 até maio de 2021.
Delegado Adjunto das Delegações de Saúde dos
Concelhos da Ribeira Brava, São Vicente e Porto Moniz de
março de 2020 a maio de 2021.

contar da data da publicação do presente aviso no
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
(JORAM), procedimento concursal comum,
destinado a candidatos com ou sem vínculo de
emprego público constituído, nos termos do n.º 4,
do artigo 30.º da LTFP, 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 na carreira e categoria de técnico superior
licenciado em Arte e Design, afeto ao mapa de
pessoal do Instituto de Segurança Social da
Madeira, IP-RAM, adiante designado por ISSM,
IP-RAM, nos termos seguintes:
1.1. O presente procedimento concursal foi
autorizado por despacho de Sua Excelência o
Vice-Presidente do Governo Regional e dos
Assuntos Parlamentares, de 08 de março de
2021, que aprovou o Mapa Consolidado de
Recrutamentos para o ano de 2021, nos
termos dos artigos 13.º e 14.º do referido
Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M,
tendo sido observado o procedimento prévio
ao recrutamento previsto no artigo 15.º desse
mesmo diploma, sem que tenha ocorrido
qualquer manifestação de interesse no
recrutamento para o posto de trabalho a
ocupar.
2.

Legislação aplicável:
LTFP; Portaria; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
fevereiro, adaptado à Região Autónoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 25/2001/M, de 24 de agosto; Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria n.º 1553C/2008, de 31 de dezembro; Decreto-Lei n.º 10B/2020, de 20 de março; Decreto Legislativo
Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro.

3.

O local de trabalho situa-se nos Serviços Centrais
do ISSM, IP-RAM sitos no concelho do Funchal.

4.

Prazo de validade:
O procedimento concursal é válido para o
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e
para os efeitos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo
30.º da Portaria n.º 125-A/2019.

5.

Identificação e caraterização dos postos de trabalho
a ocupar:
5.1. As funções a desempenhar enquadram-se no
âmbito das competências inerentes ao
Departamento
de
Organização
e
Comunicação, nos termos do disposto nos
Estatutos do ISSM, IP-RAM, aprovados pela
Portaria n.º 17/2017, de 23 de janeiro,
publicada no JORAM, n.º 15, I Série, de 23 de
janeiro de 2017.

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL
E CIDADANIA
INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM
Aviso n.º 203/2021
Procedimento concursal comum destinado a candidatos
com ou sem vínculo de emprego público constituído para o
recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado de 1 posto de
trabalho na carreira e categoria de técnico superior
licenciado em Arte e Design afeto ao mapa de pessoal do
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.
1.

Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (adiante
designada por LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual,
adaptada à administração regional autónoma da
Madeira pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, aditado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de
31 de janeiro, conjugado com o artigo 11.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada
pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro
(adiante designada por Portaria), torna-se público
que, por despacho, da Presidente do Conselho
Diretivo do Instituto de Segurança Social da
Madeira, IP-RAM de 09 de abril de 2021, se
encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a

5.2. Conteúdo funcional:
Exercício de grau de complexidade 3 com
conteúdo inerente ao descrito para a carreira e
categoria de Técnico Superior, conforme
previsto no Anexo à LTFP.
6.

Posição remuneratória de referência:

