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Direção Regional de Administração Escolar, aos 22 de março de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 
 

 
INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM 

 
Aviso n.º 276/2022 

 
Sumário: 
Afixação e disponibilização, após homologação, da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de 
1 posto de trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, na área de Tesouraria, no mapa de pessoal do Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM 

 
Texto: 
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, após homologação da 

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM), por despacho datado de 22 de 
março de 2022, a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento de 1 posto de 
trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, na área de Tesouraria, no mapa de pessoal do Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM, conforme Aviso n.º 681/2021, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, II Série, 
n.º 185, de 13 de outubro, objeto de Declaração de Retificação n.º 83/2021, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma 
da Madeira, II Série, n.º 187, de 15 de outubro e na Bolsa de Emprego Público da RAM com o Código OE202110/424, se 
encontra afixada no placar dos serviços administrativos da sede do IQ,IP-RAM, à Estrada Comandante Camacho de Freitas, 
9020-148 Funchal, e disponibilizada no site oficial deste Instituto  em www.madeira.gov.pt/iq 

 
Funchal, 22 de março de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO PARA A QUALIFICAÇÃO, IP-RAM, Sara Maria Nunes de Almeida 

Estudante Relvas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 277/2022 
 

Sumário: 
Homologação da avaliação final do período experimental das trabalhadoras, Rosa Maria Almeida Pita e Sara Raquel Fernandes Gomes, 
com a categoria e carreira de Assistente Operacional, na área funcional de Assistente Operacional. 

 
Texto: 
Em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular da  Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, que aprovou em anexo a Lei Geral de Trabalho em Funções Publicas (abreviadamente designada por LTFP), e artigo 
45.º e seguintes da LTFP, torna-se público que, por meu despacho de 21 de março de 2022, foi homologada a avaliação final 
do período experimental das trabalhadoras,  Rosa Maria Almeida Pita e Sara Raquel Fernandes Gomes, com a categoria e 
carreira de Assistente Operacional, na área funcional de Assistente Operacional, colocadas na 4.ª posição remuneratória, nível 
4 da tabela remuneratória única. 

De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos termos previsos no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, as 
trabalhadoras concluíram com sucesso o período experimental, com avaliação de 13,40 valores. 

 
Funchal, 22 de março de 2022. 
  
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS 
 

Edital n.º 6/2022 
 

Sumário: 
Notificação aos proprietários de parcelas privadas de leitos e margens confinantes com a Ribeira da Madalena do Mar, nas freguesias da 
Madalena do Mar e dos Canhas, município da Ponta do Sol (conforme planta de localização anexa ao edital), para procederem à limpeza 
e desobstrução daquele curso de água nas frentes das suas parcelas confinantes com o mesmo, no prazo de 30 dias úteis, a contar da data 
da publicação ou afixação do presente edital, consoante o que ocorrer em último lugar. 

Joao.Vicente
Realce


