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Câmara de Lobos, afeta à EB1 C/PE de Jardim da Serra, com início a 02 de dezembro de 2021, nos termos da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, sendo posicionada na 4.ª posição remuneratória e no nível 4 da carreira de assistente operacional, acrescido do 
montante necessário para garantir o valor da retribuição mínima garantida na Região Autónoma da Madeira nos termos legais. 

 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da competência delegada constante no ponto 1.4 do Despacho 

n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM nº 91, Suplemento, 
II Série, de 12 de maio de 2020, foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado com as trabalhadoras abaixo 
mencionadas, para a carreira/categoria de assistente operacional (apoio geral), no mapa de pessoal da Área Escolar do 
Funchal, com início a 15 de novembro de 2021, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionadas na 4.ª 
posição remuneratória e no nível 4 da carreira de assistente operacional, acrescido do montante necessário para garantir o 
valor da retribuição mínima garantida na Região Autónoma da Madeira nos termos legais: 

Sandra Maria Baptista Vieira Teixeira - EB1 C/PE Ribeiro Domingo Dias; 
Délia Marisa Freitas Pereira - EB1 C/PE da Achada; 
Joana Carina Gomes Faria – EB1 C/PE e Creche da Nazaré; 
Débora Cristina Rodrigues Fernandes – EB1 C/PE de São Martinho; 
Joana Catarina Rodrigues Baptista Rodrigues – EB1 C/PE Visconde Cacongo; 
Jéssica Nicole Fernandes Figueira – EB1 C/PE da Ajuda; 
Emanuela Maria Nóbrega – EB1 C/PE Visconde Cacongo 
 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da competência delegada constante no ponto 1.4 do Despacho 

n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM nº 91, Suplemento, 
II Série, de 12 de maio de 2020, foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado com as trabalhadoras abaixo 
mencionadas, para a carreira/categoria de assistente operacional (apoio geral), no mapa de pessoal da Área Escolar do 
Funchal, com início a 02 de dezembro de 2021, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionadas na 4.ª 
posição remuneratória e no nível 4 da carreira de assistente operacional, acrescido do montante necessário para garantir o 
valor da retribuição mínima garantida na Região Autónoma da Madeira nos termos legais: 

Letícia Ascensão Pita Agrela - EB1 C/PE e Creche de Santo Amaro; 
Catarina Raquel Abreu Nóbrega - EB1 C/PE dos Ilhéus. 
 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da competência delegada constante no ponto 1.4 do Despacho 

n.º 172/2020, de 11/05, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM nº 91, Suplemento, 
II Série, de 12 de maio de 2020, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com o trabalhador Emanuel Jorge 
Alves Vidinha, para a carreira/categoria de assistente operacional (Jardinagem), no mapa de pessoal da Delegação Escolar do 
Funchal, com início a 02 de dezembro de 2021, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionado na 4.ª 
posição remuneratória e no nível 4 da carreira de assistente operacional, acrescido do montante necessário para garantir o 
valor da retribuição mínima garantida na Região Autónoma da Madeira nos termos legais. 

 
Não carece de visto prévio da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 
 
Funchal, 6 de dezembro de 2021. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 971/2021 
 

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 
06 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 do Ambiente, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Direção 
Regional da Saúde, aberto pelo Aviso n.º 835/2020, 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 

Ana.Luis
Realce


