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N.º CANDIDATO 

46 Patrício da Silva Dinis 

47 Paulo Diogo Alves Rodrigues 

48 Renato Miguel Gouveia Castro 

49 Roberto Nélio de Castro Pereira 

50 Robin Gonçalves Andrade 

 
 

Sala de formação da Direção Regional de Informática 
 

N.º CANDIDATO 

51 Rúben Élvio Garanito Sousa Costa 

52 Sara Aragão Freitas Latino Caires 

53 Susana Isabel Roberto Chumbaça de Carvalho 

54 Tiago Alexandre Gomes Sousa 

55 Tiago António Rodrigues do Espírito Santo 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 127/2022 
 
Sumário: 
Lista dos candidatos aprovados na aplicação dos métodos de seleção, Prova de Conhecimentos Escrita (PCE) e Entrevista Profissional de 
Seleção (EPS), do procedimento concursal comum destinado ao recrutamento com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação 
mediante vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de dois 
postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira e categoria de Assistente Técnico, para o mapa de pessoal do Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM. 
 
Texto: 
Lista dos candidatos aprovados na aplicação dos métodos de seleção, Prova de Conhecimentos Escrita (PCE) e Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), do procedimento concursal comum destinado ao recrutamento com ou sem vínculo de emprego 
público, para ocupação mediante vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, de dois postos de trabalho previstos e não ocupados na carreira e categoria de Assistente Técnico, para o 
mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM. 

Em cumprimento do disposto do n.º 1 do artigo 25.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, e conforme o ponto 23 do aviso 
n.º 826/2020, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 244, II Série, de 30 de dezembro, torna-se 
público que se encontra afixada no Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) e disponibilizada na 
página eletrónica, (http://iasaude.pt/index.php/recursos-humanos/rh/recrutamento), a lista com a classificação obtida no último 
método de seleção – Entrevista Profissional de Seleção (EPS), e em face desse resultado, a lista unitária de ordenação final 
provisória, bem como a lista dos candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção do referido 
procedimento concursal comum destinado ao recrutamento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente 
Técnico, para o mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM. 

Os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso para, querendo, no 
âmbito do exercício do direito de audiência dos interessados, dizerem por escrito o que se lhes oferecer. 

As eventuais alegações a proferir deverão ser obrigatoriamente efetuadas através do formulário, que se encontra disponível 
na página eletrónica do IASAÚDE IP-RAM, em http://iasaude.pt/index.php/recursos-humanos/rh/recrutamento/formulários-
recursoshumanos - Exercício do Direito de Participação de Interessados, Modelo IASAÚDE n.º 096.05, a entregar 
pessoalmente no IASAÚDE, IP-RAM, na Secção de Expediente ou remeter por correio registado com aviso de receção, 
expedido até ao termo do prazo fixado, dirigido à Presidente do Júri do referido procedimento concursal, para o Instituto de 
Administração da Saúde, IP-RAM, sito à Rua das Pretas, 1, 9004-515 Funchal. 

 
Funchal, 7 de fevereiro de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 

Joao.Vicente
Realce


