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Administração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo Aviso n.º 831/2020, de 30 de 
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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

Aviso n.º 669/2021 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125- 
-A/2019, 30 de abril, pelo presente aviso se torna público 
que a Entrevista Profissional de Seleção, no âmbito no 
procedimento concursal comum para constituição de relação 
jurídica de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de dez 
lugares de Assistente Técnico, da carreira de Assistente 
Técnico, destinado ao preenchimento de dez postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal da Direção Regional 
do Património, aberto pelo Aviso n.º 808/2020, publicado no 
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), 
II Série, n.º 243, de 29 de dezembro, realizar-se-á nos 
próximos dias 19, 20, 21, 22, 28 e 29 de outubro de 2021, 
nas instalações da Direção Regional do Património, sita à 
Rua Alferes Veiga Pestana, 3D, 9050-079 Funchal, devendo 
os interessados consultar a lista com a distribuição dos 
candidatos admitidos para a realização das referidas 
entrevistas, disponível para consulta na Direção Regional do 
Património e, na página eletrónica da Secretaria Regional 
das Finanças 
(https://www.madeira.gov.pt/srfinancas/GovernoRegional/O
Governo/Secretarias/Structure/SRF/Publicacoes). 

 
Secretaria Regional das Finanças, 11 de outubro de 

2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE DO GABINETE, Maria João de 

França Monte 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO 

CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 670/2021 
 

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 
lista unitária de ordenação final, homologada por despacho 
da então Presidente do Conselho Diretivo de 28 de setembro 
de 2021, no âmbito do procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, de dois postos de trabalho previstos e não 
ocupados, na categoria de Assistente Operacional, da 
carreira de Assistente Operacional, do Mapa de Pessoal do 
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo 
Aviso n.º 831/2020, publicado no JORAM, 2.ª série, n.º 244, 

de 30 de dezembro de 2020, que 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/recursos-
humanos/rh/recrutamento). 

Consideram-se ainda notificados do ato da homologação 
da lista de ordenação final todos os candidatos que tenham 
sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de 
seleção. 

 
Funchal, 7 de outubro de 2021. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre 
Ornelas de Freitas 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Despacho n.º 389/2021 
 

Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os membros dos 
gabinetes são livremente designados e exonerados por 
despacho do membro do Governo respetivo; 

Considerando que, nos termos da alínea a) do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os membros 
dos gabinetes cessam funções por despacho do respetivo 
membro do Governo; 

Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, determino: 

 
1 -  Exonerar a Licenciada em Engenharia Biológica, 

Cristina Rodrigues da Silva das funções de Técnica 
Especialista do meu Gabinete, na área de assessoria 
especializada no âmbito do apoio à governação, 
para as quais havia sido nomeada por meu 
Despacho n.º 18/2019, de 19 de novembro, 
publicado no JORAM, II série, n.º 204, de 29 de 
novembro. 

 
2 -  A presente exoneração produz efeitos a partir de 29 

de setembro de 2021, inclusive. 
 

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 1 
de outubro de 2021. 

 
O SECRETÁRIO REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS, João Pedro Castro Fino 
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