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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 922/2021 
 

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 destinado ao 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, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 244, 
de 30 de dezembro, realizar-se-á nos próximos dias 16, 17, 28, 29 e 30 de dezembro de 2021 e 3, 4, 6 e 7 de janeiro de 2022, 
no Auditório do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, situado à Rua das Pretas, n.º 1,  9004-515 Funchal, devendo 
os interessados consultar a lista com a distribuição dos candidatos admitidos para a realização das referidas entrevistas,  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). 

 
Funchal, 6 de dezembro de 2021.  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 923/2021 
 
Para conhecimento dos interessados, e em cumprimento do disposto nos números 4 e 5 do artigo 28.º, da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que a lista de ordenação final do procedimento concursal para 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, aberto pelo Aviso n.º 203/2021, 
publicado no JORAM, II Série, n.º 80, de 11 de maio, foi homologada por despacho da Exma. Presidente do Conselho 
Diretivo de 03 de dezembro de 2021 e se encontra afixada junto à entrada do Piso -1, do Instituto de Segurança Social da 
Madeira, IP-RAM, sito à Rua Elias Garcia, n.º 14 Funchal, e disponível na página eletrónica deste Instituto, em 
http://www.seg-social.pt/procedimentos-concursais5. 

 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 06 de dezembro de 2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela Fonseca de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS 
 

Aviso n.º 924/2021 
 

1- Em cumprimento do disposto nos artigos 10.º, 26.º e 28.º, todos da Portaria n.º 12- -A/2021 de 11 de janeiro, e com os 
artigos 121.º e 122.º, do Código do Procedimento Administrativo, anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
no âmbito do procedimento concursal comum destinado a candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público para o recrutamento na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 3 postos de trabalho previstos e 
não ocupados, na carreira e categoria de Assistente Técnico, 1 a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário 
Regional e 2 a afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Mar, aberto pelo Aviso n.º 521/2021, publicado no 
JORAM, II Série, n.º 147, de 19 de agosto, torna-se público que se encontra afixada no Gabinete do Ex.mo Senhor 
Secretário Regional de Mar e Pescas, sito à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, n.º 23, com o código 
postal n.º 9000-054, Funchal, e disponível no sítio eletrónico https://www.madeira.gov.pt/SRMar , a lista provisoria 
de ordenação final do procedimento concursal. 

 
2- Assim, ficam notificados os interessados, em sede de audiência prévia, que dispõem de um prazo de 10 (dez) dias 

úteis contados da data de publicação do presente aviso no JORAM, para dizerem o que se lhes oferecer. 
 
Secretaria Regional de Mar e Pescas, 9 de dezembro de 2021. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Ângelo Mendonça 

Joao.Vicente
Realce


