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SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

DIREÇÃO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
 

Aviso n.º 690/2022 
 

Sumário: 
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com os trabalhadores, Nuno Miguel Freitas Fernandes, Humberto da Silva 
Fernandes, Ricardo Jorge Viveiros Nunes e Vasile Moldovan, para a carreira/categoria de Assistente Operacional do mapa de pessoal da 
Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, com início a 1 de agosto de 2022. 

 
Texto: 
Na sequência de procedimento concursal comum e no uso da delegação de competências previstas no ponto 1.4 do Despa-

cho n.º 172/2020, de 11 de maio, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicado no JORAM n.º 91 - 
Suplemento, II Série, de 12 de maio, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com os trabalhadores, Nuno 
Miguel Freitas Fernandes, Humberto da Silva Fernandes, Ricardo Jorge Viveiros Nunes e Vasile Moldovan, para a carrei-
ra/categoria de Assistente Operacional do mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, 
com início a 1 de agosto de 2022, nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo posicionados na 4.ª posição remunera-
tória e no nível remuneratório 4 da carreira de Assistente Operacional, acrescido do montante necessário para garantir o valor 
da retribuição mínima mensal em vigor na Região Autónoma da Madeira nos termos legais. 

 
Não carece de fiscalização prévia da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas. 

 
Direção Regional de Administração Escolar, aos 2 de agosto de 2022. 
 
O DIRETOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, António José de Carvalho Lucas 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 691/2022 
 

Sumário: 
Afixação nos serviços da lista unitária de ordenação final, no âmbito do procedimento concursal comum, para a ocupação mediante a 
constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira não revista de Especialista de Informática, grau 1 nível 1 (Estagiário), com 
Licenciatura em Engenharia Informática. 

 
Texto: 
Nos termos do disposto nos n.ºs 2, 4 e 5 do artigo 28.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, homologada por deliberação 
do Conselho Diretivo de 28 de julho de 2022, no âmbito do procedimento concursal comum tendente ao recrutamento de um 
trabalhador, com ou sem vínculo de emprego público, para a constituição de relação jurídica de emprego público na modalida-
de de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira não revista de Especialista de Informática, grau 1 nível 1 (Estagiário), com Licenciatura em Engenharia Informática,  
previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aberto pelo Aviso 
n.º 1103/2021, publicado no JORAM, 2.ª série, n.º 239, de 31 de dezembro de 2021, 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. 

 
Funchal, 9 de agosto de 2022.  
 
Pe'O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Graça da Conceição Figueira de Barros 

 
Aviso n.º 694/2022 

Celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na 
sequência de procedimento concursal, com Celso Marildo Caires Nunes, autorizado 
por despacho de 02/08/2022 do Secretário Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, para ocupação de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, na área de Fiel de Armazém, no sistema centralizado de 
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal Direção Regional de Planeamento, Recursos 
e Gestão de Obras Públicas. 

Joao.Vicente
Realce


