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SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Declaração de Retificação n.º 25/2022 
 

Sumário: 
Por ter havido lapso, retifica-se a menção da SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS que antecede Declaração de Retificação 
n.º 2/2022, de 3 de janeiro, por tratar-se de um ato do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, da SECRETARIA REGIONAL DE 
SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL que procede à retificação do Aviso n.º 1070/2021, de 29 de dezembro respeitante à abertura do 
procedimento concursal comum para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria do 
regime geral de Técnico Superior, na área de Comunica-ção/Design ou Comunicação Social, Educação e Multimédia. 

 
Texto: 
Por ter havido lapso, retifica-se a menção da SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS que antecede Declaração de 

Retificação n.º 2/2022, de 3 de janeiro, por tratar-se de um ato do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, da 
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL, assim: 

 
Na primeira página,  
 
Onde se lê: 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
Declaração de Retificação n.º 2/2022 

Procede à retificação do Aviso n.º 1070/2021, de 29 de dezembro respeitante à abertura do procedimento concursal comum para 
ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico Superior, na área de 
Comunicação/Design ou Comunicação Social, Educação e Multimédia. 
 
Deve ler-se: 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
Declaração de Retificação n.º 2/2022 

Procede à retificação do Aviso n.º 1070/2021, de 29 de dezembro respeitante à abertura do procedimento concursal comum para 
ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico Superior, na área de 
Comunicação/Design ou Comunicação Social, Educação e Multimédia. 
 
Na página número 2,  
 
Onde se lê: 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS 
 

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

Declaração de Retificação n.º 2/2022 
 
Sumário: 
Procede à retificação do Aviso n.º 1070/2021, de 29 de dezembro respeitante à abertura do procedimento concursal comum 

para ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria do regime geral de 
Técnico Superior, na área de Comunicação/Design ou Comunicação Social, Educação e Multimédia. 

 
Deve ler-se: 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Declaração de Retificação n.º 2/2022 
Sumário: 
Procede à retificação do Aviso n.º 1070/2021, de 29 de dezembro respeitante à abertura do procedimento concursal comum para 
ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria do regime geral de Técnico Superior, na área de 
Comunicação/Design ou Comunicação Social, Educação e Multimédia. 
 
Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, 24 de fevereiro de 2022. 
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