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Out. 19 - Workshop - MarSP - Ordenamento do Espaço Marítimo; 
Jun. 19 - The 8th Conference on the Evaluation of EU Cohesion Policy; 
Jun. 19 - Formação Sistema de Inovação do Espaço MAC 
Mai. 19 - Encontro de DLBC/LEADER; 
Dez. 18 - Tabelas Dinâmicas no Microsoft Excel; 
Dez. 15 - Sessão de Formação Geral do GERFIP (ESPAP) – Módulos: conceitos básicos, prestação de contas, gestão de 

dados mestres, gestão de contratos, gestão de existências, gestão de imobilizado e requisição de bens e serviços; 
Mai. 14 - Word 2010 Avançado; 
Nov. 12 - Ação de Formação em Contratação Pública; 
Mai. 11 - Seminário "Programas de Ação Comunitária – 7º Programa Quadro I&DT (FP7) e Programa-Quadro para a 

Competitividade e a Inovação (CIP)"; 
Out. 09 - Curso "O Novo Regime da Contratação Pública". 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 973/2021 
 

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 de Sua Excelência o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil de 6 
de dezembro de 2021, no âmbito do Procedimento concursal comum tendente ao recrutamento de um trabalhador, com ou sem 
vínculo de emprego público, para a constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho integrado na carreira geral de Técnico 
Superior, com Licenciatura em Engenharia Química, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção Regional da 
Saúde, aberto pelo Aviso n.º 833/2020, 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, no R/chão, 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, 13 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 MAR E PESCAS 
 

Despacho n.º 518/2021 
 

Despacho n.º 54/2021 
Considerando que, no desenvolvimento do Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2020/M, diploma que definiu a natureza, 

missão, atribuições, órgãos e estrutura de funcionamento da Secretaria Regional de Mar e Pescas, o Despacho n.º 496/2020, de 11 de 
dezembro, publicado na II Série do JORAM, N.º 232, estabeleceu a respetiva estrutura flexível da Direção Regional do Mar (DRM) e 
determinou que essas unidades orgânicas seriam dirigidas por Chefes de Divisão, cargos de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do citado Despacho, a Divisão de Gestão e Planeamento 
Estratégico do Mar, integra a estrutura flexível da DRM, encontrando-se as respetivas competências definidas no seu artigo 3.º; 

Considerando que, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do citado Despacho, aquela Divisão é dirigida por um Chefe de Divisão, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau; 

Considerando que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, adaptada à Região 
Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto 
Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, foi aberto procedimento de seleção destinado ao preenchimento do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, cuja publicitação foi efetuada no JORAM, II 
Série, N.º 189, 4.º suplemento, de 19 de outubro de 2021; 

Considerando que cumpridos os formalismos atinentes ao processo de seleção, em consonância com o preceituado no n.º 7 
do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, o júri do procedimento de seleção deliberou propor a nomeação do Licenciado, Nuno 
Miguel Teixeira Gomes, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, atendendo à avaliação 
obtida na aplicação do método de seleção, ao perfil demonstrado, à competência técnica e à aptidão para o exercício das 
funções do lugar a prover; 

Considerando que o Licenciado, Nuno Miguel Teixeira Gomes, reúne os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e do n.º 1 do artigo 3.º-A do Decreto Legislativo Regional n.º 5/2004/M, de 
22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho, bem como o perfil indicado 
para prosseguir as atribuições da Divisão de Gestão e Planeamento Estratégico do Mar, previstas no artigo 3.º do Despacho n.º 
496/2020, de 11 de dezembro, publicado na II Série do JORAM, N.º 232, como se evidencia pela nota curricular anexa ao 
presente Despacho. 

Ana.Luis
Realce


