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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

Aviso n.º 846/2021 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
diploma que aprovou em Anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, torna-se público 
que a trabalhadora Lisandra Romana Araújo Ribeiro, concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Secretaria Regional de Saúde e 
Proteção Civil, para o desempenho de funções na carreira e categoria de Assistente Técnico, colocada na 1.ª posição 
remuneratória, nível 5 da Tabela Remuneratória Única, conforme previsto no Anexo II do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, e na Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março e 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, tendo a avaliação atribuída sido homologada por despacho do Excelentíssimo 
Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, datado de 9 de novembro de 2021.  

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da LTFP, o tempo de duração do período experimental é contado 
para todos os efeitos legais.  
 

Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no Funchal, aos 15 dias do mês de novembro de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Miguel Stringer de Oliveira Pestana 
 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 847/2021 
 

Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, na sua atual redação, e conforme aviso n.º 826/2020, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 244, II Série, de 30 de dezembro, torno público que se encontra 
afixada nas instalações do IASAÚDE, IP-RAM, e disponibilizada na página eletrónica da Internet 
(https://www.iasaude.pt/index.php/recursos-humanos/rh/recrutamento), a Lista Provisória dos Resultados Obtidos no Método 
de Seleção Prova de Conhecimentos Escrita, e a Notificação para Audiência Prévia de Interessados, referente ao procedimento 
concursal comum para o recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, no Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, para constituição de relação jurídica de emprego 
público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o recrutamento de 02 postos de 
trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico. 

 
Funchal, 15 de novembro de 2021. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


