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formação realizada, tipo de funções exercidas e 
avaliação de desempenho obtida, sendo 
considerados e ponderados os elementos de 
maior relevância para o posto de trabalho a 
ocupar, fixados pelo júri, sendo obrigatoriamente 
considerados os seguintes: 
a)  Habilitação académica; 
b)  A experiência profissional com 

incidência sobre a execução de 
actividades inerentes ao posto de trabalho 
e o grau de complexidade das mesmas; 

c)  A formação profissional, considerando-se 
as áreas de formação e aperfeiçoamento 
profissional relacionadas com as 
exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função; 

d)  A avaliação do desempenho, caso 
aplicável, relativa aos últimos três ciclos 
de avaliação, em que o candidato 
cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou actividade idênticas às 
do posto de trabalho a ocupar 

 Só serão contabilizados os elementos relativos 
às habilitações, formações profissionais, 
experiência e avaliação do desempenho que se 
encontrem devidamente concluídos e 
comprovados por fotocópia.  

 
10.9. Os métodos de selecção obrigatórios a aplicar 

são de carácter eliminatório. 
 
10.10. Em caso de igualdade de valoração 

observar-se-á o disposto no artigo 27.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril 
conjugado com o artigo 66.º da LTFP. 

 
10.11. A lista de ordenação final dos candidatos é 

unitária ainda que, neste procedimento 
concursal, lhes seja aplicado diferentes 
métodos de selecção. 

 
11.  Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, as atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respectiva 
ponderação de cada um dos métodos de selecção a 
utilizar, a grelha classificativa e o sistema a de 
valoração final do método, são publicitadas no sitio 
da internet do Conservatório - Escola Profissional 
das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode - 
- http://www.conservatorioescoladasartes.com/area- 
-de-pessoal/ 

 
12.  Resultados obtidos na aplicação dos métodos de 

selecção 
Os candidatos admitidos serão convocados com 
uma antecedência mínima de cinco dias úteis, 
através de notificação da data, horário e local para 
realização dos métodos de selecção, nos termos 
previstos no artigo 24.º da Portaria n.º 215-A/2019, 
de 30 de abril, e por uma das formas previstas no 
artigo 10.º da referida Portaria. 
A publicitação dos resultados obtidos em cada 
método de selecção é efectuada através de lista, 
ordenada alfabeticamente, a fixar em local visível e 
público nas instalações do Conservatório - Escola 
Profissional das Artes da Madeira, a disponibilizar 
na sua página electrónica com o endereço - 

- http://www.conservatorioescoladasartes.com/area-
de-pessoal/ 
Os candidatos aprovados em cada método de 
selecção são convocados para realização do método 
seguinte, com a antecedência mínima de cinco dias 
úteis, através de notificação previstas no artigo 10.º 
da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril. 

 
13.  Candidatos aprovados e excluídos 

Constituem motivos de exclusão dos candidatos, o 
incumprimento dos requisitos gerais e especiais 
mencionados no presente Aviso, sem prejuízo dos 
demais requisitos, legal ou regulamentarmente 
previstos. 
Constituem ainda motivos de exclusão a não 
comparência dos candidatos a qualquer um dos 
métodos de selecção que exijam a sua presença e a 
obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores em 
qualquer método de selecção aplicado, não sendo, 
neste caso, aplicado o método seguinte. 

 
14.  Homologação da lista de ordenação final: Após 

homologação, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos é afixada em local visível e público das 
instalações do Conservatório - Escola Profissional 
das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode a 
disponibilizar na sua página electrónica com o 
endereço - 
http://www.conservatorioescoladasartes.com/area-
de-pessoal/ 

 
14.  Júri do procedimento concursal 
 

Presidente:  
-  Catarina Ramos Gomes, Coordenadora do 

Gabinete de Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica. 

 
Vogal efetivo:  
-  Maria Helena Araújo da Silva Baptista - 

- Coordenador Técnico;  
Vogal efectivo:  
- Fernanda Catarina Rebolo de Abreu - Técnico 

Superior. 
 
Vogal supletivo:  
- Rui Miguel de Assunção Rodrigues, Assessor 

Pedagógico; 
Vogal supletivo:  
- Rúben Edgar Ferreira Sousa, Técnico 

Superior. 
 
Funchal, 24 de julho de 2019. 
 
O PRESIDENTE DA DIREÇÃO, Carlos Gonçalves 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE 

 
Declaração de retificação n.º 40/2019 

 
Por ter sido publicada com inexatidão no JORAM, II 

Série, n.º 119, de 18 de julho de 2019, o Despacho 
n.º 163/2019, de 10 de julho, do Secretário Regional da 
Saúde, retifica-se: 

 
Onde se lê: 

duarte.pinto
Realce



8    
Número 127 

30 de julho de 2019 

 

“Designar em comissão de serviço, o Dr. José Eduardo 
Tomás Cunha de Freitas, Assistente da Carreira Especial 
Médica na área de exercício profissional de Medicina Geral 
e Familiar, do mapa de pessoal do Serviço de Saúde da 
Região Autónoma da Madeira EPE, na qualidade de 
Delegado de Saúde do Município de Santa Cruz.”  

 
Deverá ler-se: 
“Designar em comissão de serviço, o Dr. José Eduardo 

Tomás Cunha de Freitas, Assistente Graduado da Carreira 
Especial Médica na área de exercício profissional de 
Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal do Serviço 
de Saúde da Região Autónoma da Madeira E.P.E., na 
qualidade de Delegado de Saúde do Município de Santa 
Cruz.”  

 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal, aos 26 dias do 

mês de julho de 2019. 
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE, Pedro Miguel de 

Câmara Ramos 
 

 
Aviso n.º 305/2019 

 
Por despacho do Secretário Regional da Saúde de 26 de 

julho de 2019, foi revogado o seu despacho, datado de 30 de 
abril de 2019, relativo ao ponto 3 do Aviso n.º 253/2019, 
publicado no JORAM, II Série, n.º 115, de 9 de julho de 
2019. 

 
Secretaria Regional da Saúde, no Funchal aos 26 de 

julho de 2019. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Miguel Pestana 
 

 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM 

 
Aviso n.º 306/2019 

 
Em cumprimento do disposto do n.º 1, do artigo 24.º da 

Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se públicas as listas 
dos candidatos convocados para a realização da Prova de 
Conhecimentos Escrita, método de seleção a que faz referência 
o ponto 10, do aviso de abertura referente ao  procedimento 
concursal comum destinado ao recrutamento de 8 (oito) postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, para o 
mapa de pessoal do Instituto de Administração da Saúde, IP-
RAM, que foram ocupados com recurso a programas de 
emprego, previstos no anexo I (1.ª prioridade) do Despacho que 
aprova o Mapa Regional Consolidado de Recrutamentos do 1.º 
Trimestre de 2019, conforme aviso n.º 176/2019, publicado na 
II Série, n.º 82, de 16 de maio. 

A Prova de Conhecimentos Escrita, realizar-se-á no 
próximo dia 12 de agosto do corrente ano, às 10:00 horas, na 
Universidade da Madeira Campus Penteada, no Caminho da 
Achada, 10 - 9000-208 Funchal, devendo os candidatos 
admitidos consultarem as respetivas listas onde se encontra 
indicado o local e sala de realização da prova de conhecimentos 
escrita, as quais se encontram disponíveis 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). 

 
Funchal, 29 de julho de 2019. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO IASAÚDE, 
IP-RAM, Herberto Jesus 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

PESCAS 
 

Aviso n.º 307/2019 
 

Procedimento concursal comum para ocupação de onze 
postos de trabalho na categoria e carreira de assistente 
operacional, previstos no sistema centralizado de gestão de 
recursos humanos da secretaria regional de agricultura e 
pescas a afetar ao mapa de pessoal da direção regional de 
pescas, mediante a constituição de re-lação jurídica de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo in-determinado, conforme aviso 
n.º 143/2019, publicado na II série do JORAM n.º 65, 
suplemento de 16 de abril de 2019 e na bolsa de emprego 
público da RAM com o código 0E201904/00108. 

Resultados da Prova de Conhecimentos – Notificação 
para efeitos de audiência prévia 

 
1 -  Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e para efeitos 
de audiência dos interessados a que se refere o n.º 1 
da mesma disposição legal, avisam-se os 
interessados de que a Lista dos resultados obtidos 
na Prova de Conhecimentos do concurso supra 
identificado se encontra afixada na Direção de 
Serviços de Recursos Humanos, do Gabinete do 
Secretário Regional de Agricultura e Pescas, sita à 
Avenida Arriaga, 21-A, Edifício Golden Gate, 4.º 
piso, 9000-060 Funchal, e disponibilizada na página 
eletrónica da SRAP, com o endereço 
https://www.madeira.gov.pt/srap, no espaço 
reservado aos procedimentos concursais a decorrer, 
onde também constam, devidamente assinalados, os 
candidatos a excluir do concurso e correspondentes 
motivos. 

 
2 -  Os candidatos ficam notificados para dizerem, 

querendo, no prazo de 10 dias úteis contados da 
data da publicação do presente aviso, por escrito, o 
que se lhes oferecer sobre a decisão que lhes 
respeita, em requerimento dirigido ao presidente do 
júri do concurso e entregue pessoalmente, na 
Direção de Serviços de Recursos Humanos, sita à 
Avenida Arriaga, 21-A, Edifício Golden Gate, 4.º 
piso, 9000-060 Funchal, ou remetido por correio 
registado, com aviso de receção, para a mesma 
morada, até ao termo do referido prazo. 

 
3 -  O processo do concurso encontra-se disponível, 

para consulta dos interessados, na mesma Direção 
de Serviços de Recursos Humanos, diariamente, 
todos os dias úteis, das 10H00 às 12H00, e das 
14H00 às 16H00. 

 
Por delegação de competências do Secretário Regional 

de Agricultura e Pescas, através do Despacho n.º 286/2015, 
de 4 de junho, publicado no JORAM II Série n.º 101 de 4 de 
junho, 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, 29 de julho 

de 2019. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Manuel Avelino Figueira Soares 


