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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 345/2022 
 

Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Pedro Gonçalo Sousa Correia Gaspar da Silva e 
Andreia Maria Serrão Barreto, com início a 1 de abril 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 atu-

al, torna-se público que, na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho da carreira 
e categoria de Assistente Técnico, para a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 826/2020, II Série n.º 244, de 30 de dezembro, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com Pedro Gonçalo Sousa Correia Gaspar da Silva e Andreia Maria Serrão Barreto, que teve início a 1 de abril 
de 2022. 

A remuneração correspondente é a 1.ª posição remuneratória, nível 5 da tabela remuneratória única da carreira/categoria de 
Assistente Técnico. 

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 experi-
mental será o mesmo do procedimento concursal. O período experimental teve início a 01 de abril de 2022, terá a duração de 
120 dias, de acordo com o referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado 
com a Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República n.º 188, II Série, de 28 de 
setembro de 2009, na sua atual redação. 

 
Funchal, 07 de abril de 2022.  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
 
 

Aviso n.º 346/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços e disponibilização na página eletrónica, após homologação, da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para o Serviço Regional de 
Proteção Civil, IP-RAM, na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, publicado através do aviso n.º 1093/2021, 31 de dezembro. 

 
Texto: 
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final 
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, torna-se público que após 

homologação de 20 de abril de 2022, do Presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 
(SRPC, IP-RAM), a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, para o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM na modalidade de relação 
jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado 
no JORAM, número 239, II Série, de 31 de dezembro de 2021, através do aviso n.º 1093/2021, se encontra afixada no placard 
existente nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM, localizado no Caminho do Pináculo, n.º 14, Funchal, e 
disponibilizada na página eletrónica deste Serviço, em https://www.procivmadeira.pt/pt/protecao-civil/instrumentos-gestao.html. 

 
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, 20 de abril de 2022. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, António José Mendes Nunes 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
 

Aviso n.º 347/2022 
 

Sumário: 
Projeto de lista unitária de ordenação final, referente ao procedimento concursal comum, destinado ao recrutamento de um 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 da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 
conforme aviso n.º 767/2020, de 23 de dezembro. 

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

rior, com licenciatura na área de Fotografia, do sistema centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de 
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Realce


