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Legislação aplicável: Despacho n.º 223/2021, de 21 de junho, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis 
n.ºs 84/2015, de 7 de agosto e 18/2016, de 20 de junho e, subsidiariamente, no Código do Procedimento Administrativo 

Requisitos de admissão a concurso: Podem candidatar-se ao curso de chefia tributária os trabalhadores que estejam 
integrados nas carreiras especiais de Gestão e Inspeção Tributária e de Inspeção e Auditoria Tributária, previstas no n.º 1 do 
artigo 24.º do Decreto Legislativo Regional n.º 4/2021/M, de 9 de março, trabalhadores das carreiras previstas no artigo 35.º, e 
que cumulativamente preencham os requisitos previstos nos n.ºs 1, 2, 4 e 5 do artigo 24.º o mesmo diploma, e que ainda, não 
possuam o Curso de Chefia Tributária ou equiparado. 

N.º. de vagas: 40 trabalhadores. 
Método de seleção:  Nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 3.º do Despacho n.º 223/2021, de 21 de junho, - Regulamento do 

Curso de Chefia Tributária. 
Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao Presidente do 

Júri do concurso e entregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, registado e com aviso de receção, dentro do prazo de 
candidaturas, à Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, Rua 31 de Janeiro, 29, 9054-533 Funchal. 

Do requerimento devem constar obrigatoriamente, os seguintes elementos: 
a)  Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data de nascimento, número e data do Bilhete de Identidade ou 

cartão de cidadão, Serviço de Identificação que o emitiu, residência, Código Postal e número de telefone); 
b)  Habilitações literárias; 
c)  Menção expressa da categoria, serviço a que pertence e serviço onde se encontra a exercer funções; 
d)  Identificação do concurso, mediante referência ao número e data do Jornal Oficial onde se encontra publicado o 

respetivo aviso de abertura. 
O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
a)  Curriculum vitae, com descriminação das funções exercidas, por serviço/serviços, ao longo dos anos de 

carreira/categoria. 
a)  Fotocópia do Certificado comprovativo das habilitações literárias. 
b)  Fotocópia do Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão 
 
Constituição do júri: 
Presidente:  
-  Dr.ª Lina Maria Ferraz Camacho Albino, Diretora Regional 
 
Vogais efetivos: 
-  Dr. António Joaquim Andrade Nunes, Diretor de Serviços, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos. 
- Carlos Alberto Verissimo, Diretor de Serviços 
 
Vogais Suplentes: 
-  Dr. Paulo Miguel Gonçalves Marques de Caires - Diretor de Serviços 
-  Dr.ª Lucélia Rodrigues Nóbrega - Chefe de Divisão 

 
Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, 24 de fevereiro de 2022. 
 
A DIRETORA REGIONAL DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ASSUNTOS FISCAIS DA RAM, Lina Maria Ferraz Camacho Albino 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 190/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica da lista unitária de ordenação final, após homologação do Presidente do 
Conselho Diretivo, no âmbito do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de 2 postos de trabalho previstos e não ocupados, na categoria de 
Assistente Técnico, da carreira de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo 
Aviso n.º 826/2020, de 30 de dezembro de 2020. 

 
Texto: 
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 do Exmo. Presidente do Conselho Diretivo de 23 de fevereiro de 2022, 
no âmbito do procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, de dois postos de trabalho previstos e não ocupados, na categoria de Assistente 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo 
Aviso n.º 826/2020, 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, 2.º andar, 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. 

Joao.Vicente
Realce
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Funchal, 24 de fevereiro de 2022.  
 

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 191/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica do projeto de lista unitária de ordenação final, referente ao procedimento 
concursal comum, destinado ao recrutamento de 1 posto de trabalho, da carreira/categoria de Técnico Superior, para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, conforme aviso n.º 773/2021, de 4 de novembro. 

 
Texto: 
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 

superior do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a afetar ao mapa 
de pessoal do Gabinete do Secretário Regional da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a que se refere o Aviso 
n.º 773/2021, publicado na II série do JORAM, n.º 200, 5.º Suplemento, de 4 de novembro.  

 
1 -  Notificam-se os candidatos que, nos termos dos n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, se procedeu, à publicação do projeto 
de lista unitária de ordenação final, na página eletrónica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, disponível em 
https://www. madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, na parte 
reservada aos procedimentos concursais, tendo também sido afixada no Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Turismo e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º andar, 9004-519 Funchal. 

 
2 - Em cumprimento do disposto no 22.º, conjugado com o artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, 
todos os candidatos, incluindo os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, para efeitos de exercício 
do seu direito de audiência prévia, para, querendo, dizer o que se lhes oferecer, no prazo de dez dias úteis, contados 
da data da presente publicação.  

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 25 de fevereiro de 2022. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond Borges França 
 

 
Aviso n.º 192/2022 

 
Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica do projeto de lista unitária de ordenação final, referente Procedimento 
concursal comum com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico - referência I, do 
sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a afetar ao mapa de pessoal da Direção 
Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, a que se refere o Aviso n.º 239/2019, de 27 de junho, alterado pelo Aviso n.º 214/2021, de 
17 de maio. 

 
Texto: 
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de assistente 

técnico - referência I, do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, a 
afetar ao mapa de pessoal da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, a que se refere o Aviso n.º 239/2019, 
publicado na II Série do JORAM, n.º 108, de 27 de junho, alterado pelo Aviso n.º 214/2021, publicado na II Série do JORAM 
n.º 84, 3.º Suplemento, de 17 de maio.  

 
1 -  Notificam-se os candidatos que, nos termos dos n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, se procedeu, à publicação do projeto de lista unitária de ordenação final, na página eletrónica 
da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, disponível em  
https://www.madeira.gov.pt/srtc/GovernoRegional/OGoverno/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes, na parte 
reservada aos procedimentos concursais, tendo também sido afixadas no Gabinete de Recursos Humanos da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º andar, 9004-519 Funchal. 

 
2 - Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da supra referida Portaria, notificam-se por este meio, nos termos 

do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 112.º e n.º 9 do artigo 113.º do Código do Procedimento 
Administrativo, todos os candidatos, incluindo os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, para 
efeitos de exercício do seu direito de audiência prévia, para, querendo, dizer o que se lhes oferecer, no prazo de dez 
dias úteis, contados da data da presente publicação.  


