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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA 
 

Aviso n.º 83/2022 
 
Sumário: 
Entrevista Profissional de Seleção no âmbito do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de 3 lugares de assistente técnico, da carreira de 
assistente técnico, destinado ao preenchimento de 3 postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial, IP RAM, aberto pelo Aviso n.º 391/2021, de 30 de junho. 
 
Texto: 
Pelo presente aviso se torna público que a Entrevista Profissional de Seleção, no âmbito no procedimento concursal comum 

para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para 
ocupação de três lugares de assistente técnico, da carreira de assistente técnico, destinado ao preenchimento de três postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM, aberto pelo Aviso n.º 391/2021, 
publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 114, Suplemento, de 30 de junho, 
realizar-se-á no próximo dia 02 de fevereiro de 2022, no Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, situada à 
Avenida Arriaga, n.º 77, Edifício Marina Fórum, 4.º andar, Sala 403, 9000-060 Funchal, devendo os interessados consultar a 
lista com a distribuição dos candidatos admitidos para a realização das referidas entrevistas, disponível para consulta no 
Gabinete do Secretário Regional de Economia, no Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP-RAM, e, na página eletrónica 
da Secretaria Regional de Economia, em  

https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Publicacoes. 
 
Secretaria Regional de Economia, 19 de janeiro de 2022. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de Andrade 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE 
 

Aviso n.º 84/2022 
 

Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Dr.ª Mónica Cristina Brazão Silva, com início a 
1 de fevereiro de 2022. 
 
Texto: 
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 para ocupação de um posto de trabalho da carreira 
e categoria de Técnico Superior, com Licenciatura em Química ou Bioquímica , para a constituição de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 123/2020, II Série n.º 49, de 11 de março de 2020, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Dr.ª Mónica Cristina Brazão Silva, com início a 1 de 
fevereiro de 2022.  

A remuneração correspondente é a 2.ª posição remuneratória, nível 15 da tabela remuneratória única da carreira/categoria 
de Técnico Superior.  

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 1 de fevereiro de 2022, terá a 
duração de 180 dias, conforme o n.º 2, da cláusula 6.ª, do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da 
República n.º 188, II Série, de 28-09-2009, aplicado à RAM através do Regulamento de Extensão n.º 2/2010, de 12 de outubro. 

 
Funchal, 20 de janeiro de 2022.  
 
O DIRETOR REGIONAL DA SAÚDE, Herberto Rúben Câmara Teixeira de Jesus 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
 

Aviso n.º 85/2022 
 

Sumário: 
Torna público que, na sequência de procedimento concursal, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com Sérgio Miguel Faria Menezes, autorizado por despacho de 10/12/2021 do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para 
ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, na área de medições e orçamentos de obras públicas, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção 
Regional do Equipamento Social e Conservação, sujeito a um período experimental de 120 dias. 

Joao.Vicente
Realce


