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-  Geral de Proteção Civil (3 e 9-12-2013) - promovido e realizado no SRPC, IP - RAM - Formadora dos módulos: Or-
denamento do Território e Proteção Civil; e de Planeamento de Emergência; 

-  Planificación, Direccion y Evaluación de Simulacros (de 27 a 29-6-2012 - 1.ª PARTE; de 8 a 10-5-2013 - 2.ª PARTE; 
de 19 e 20-5-2013 - 3.ª PARTE) - realizado em Las Palmas de Gran Canária, no âmbito da parceria no projeto PLES-
CAMAC II - Plano de Emergência Sanitária em Caso de Catástrofe na Macaronésia;  

-  Técnico de Proteção Civil (de 18-9-2012 a 29-1-2013) - realizado na Escola Atlântico, no Funchal - módulo Planea-
mento de Emergência; 

-  Geral de Proteção Civil (21, 26 e 27-11-2012) - promovido pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP - RAM; reali-
zado no Arquivo Regional da Madeira, no Funchal - módulos: Ordenamento do Território e Proteção Civil; e de Pla-
neamento de Emergência. 

 
Experiência profissional pedagógica, na qualidade de oradora nas conferências: 
-  I Seminário da Rede Incêndios-Solo e I Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (4 e 5-12-2015), promovido pela 

Riscos, Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança e realizado na Universidade do Algarve - Campus 
da Penha, em Faro- painel: Ordenamento do território e planeamento de emergência - ações da proteção civil na Re-
gião Autónoma da Madeira; 

-  1.ªs Jornadas de Segurança (20-3-2015) - promovido e realizado pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço - 
módulo: Planeamento Familiar de Emergência; 

-  II Jornadas Atlánticas en materia de catástrofes y asistencia a múltiples víctimas (21-6-2013) realizado em Las Pal-
mas de Gran Canária, no âmbito da parceria no projecto PLESCAMAC II - Plano de Emergência Sanitária em Caso 
de Catástrofe na Macaronésia- painel” Cómo planificar, dirigir y evaluar um simulacro”. 

 
Experiência profissional pedagógica, na qualidade de promotora e formadora: 
-  Oficinas de Proteção Civil (2019), subordinadas aos temas “Planeamento de Emergência em Eventos” e “Apoio à Decisão”, 

destinadas aos organismos que integram os serviços municipais de proteção civil da Região Autónoma da Madeira. 
-  Ações de sensibilização sobre as diferentes atividades e domínios de ação do Sistema Regional de Proteção Civil 

(2017) destinadas ao Executivo das Câmaras Municipais, funcionários dos serviços municipais de proteção civil, e 
Executivo das Juntas de Freguesias; 

 
Atribuição de Louvores: 
-  Desempenho de funções no Serviço Regional de Proteção Civil, IP - RAM entre os anos de 2006 e 2016; 
-  Participação nas ações de emergência e de recuperação na sequência dos Incêndios da Ilha da Madeira de julho de 

2012; 
-  Participação nas ações de emergência e de recuperação na sequência da Aluvião da Ilha da Madeira do dia 20 de feve-

reiro de 2010. 
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Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Tiago André Aguiar Andrade e João Pedro 
Camacho Gonçalves, com início a 1 de junho de 2022, na carreira e categoria de Assistente Técnico, 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, de 30 de dezembro, observado o recurso à reserva de 
recrutamento. 

 
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, na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho da carreira e categoria de Assis-
tente 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, observado o recurso à reserva de recrutamento, por despacho de Sua Excelência o Secre-
tário Regional de Saúde e Proteção Civil de 28 de abril de 2022, torna-se público que foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado com Tiago André Aguiar Andrade e João Pedro Camacho Gonçalves, com início a 
1 de junho 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 tem início a 01 de junho 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, 1 de junho de 2022.  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Bruno Alexandre Ornelas 

de Freitas 
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