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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM
Aviso n.º 942/2021

Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação
atual, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum por recurso à reserva de recrutamento interna,
para ocupação de dois postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a constituição de vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 831/2020, II Série n.º 244, de 30 de dezembro, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Irene Augusta Vinhas Monteiro Duarte e Diogo
Gonçalves da Silva, com início a 1 de dezembro de 2021.
A remuneração correspondente é a 4.ª posição remuneratória, nível 4 da tabela remuneratória única da carreira/categoria de
Assistente Operacional.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período
experimental será o mesmo do procedimento concursal. O período experimental inicia-se a 01 de dezembro de 2021, terá a
duração de 90 dias, de acordo com o referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua atual redação.
Funchal, 9 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 TURISMO E CULTURA
Aviso n.º 943/2021
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou
a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum
para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com Pámela Filipa Freitas Gonçalves
Guerreiro, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2021, ficando posicionada na 1.ª posição e nível remuneratório 5, da
carreira e categoria de assistente técnico, da tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de
dezembro, atualizada nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, abrangida pelo Sistema Centralizado de
Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, ficando a trabalhadora afeta ao mapa de pessoal
da Direção Regional do Turismo, Posto de Informação Turística da Ribeira Brava.
O período experimental teve inicio a 1 de dezembro de 2021 e tem a duração de 120 dias, correspondente à duração
determinada pelo disposto na Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e Regulamento de
Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, aplicável nos termos e condições previstos no artigo 9.º da parte preambular da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho na sua atual redação, adaptada à administração regional autónoma da Madeira, pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto.
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 3 de dezembro de 2021.
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França

