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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM 
 

Aviso n.º 224/2020 
 

Em cumprimento do disposto no artigo 4.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que no decurso do 
processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no 
artigo 46.º da referida Lei, foi  concluído com sucesso, o 
período experimental, na sequência do procedimento concursal 
comum para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto pelo 
Aviso n.º 210/2019, publicado no JORAM, 2.ª série, n.º 97, de 
7 de junho, pela trabalhadora: 

Maria Elizabete Pestana Macedo Alves, carreira/categoria 
de Assistente Operacional, na área de apoio e limpeza na 
Unidade Operacional de Administração Geral, com a 
classificação de 14,16 valores (catorze vírgula dezasseis 
valores). 

 
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aos 21 

dias do mês de maio de 2020. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Herberto Jesus 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, 
RECURSOS NATURAIS E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS 
 

Aviso n.º 225/2020 
 

Pelo Despacho n.º 9/SRAAC/2020, de 14 de maio, da 
Excelentíssima Senhora Secretária Regional de Ambiente, 
Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi concluído 
com sucesso o período experimental a que esteve sujeita a 
trabalhadora Silvia Correia Henriques Gomes, na categoria e 
carreira de Assistente Operacional, abrangida pelo Sistema 
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria 
Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações 
Climáticas, ficando a trabalhadora afeta ao Gabinete do 
Secretário Regional, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 46.º 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis 
n.ºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 
18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 
25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, 
de 16 de agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018, de 31 
de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, 
e pelas Leis n.ºs 79/2019, de 2 de setembro, e 82/2019, de 2 
de setembro. 

 
Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e 

Alterações Climáticas, aos 15 de maio de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Altino Sousa Freitas 
 

 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

Aviso n.º 226/2020 
 

Pelo Despacho n.º GS-31/SRA/2020, datado de 26 de maio 
de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 6.º, artigo 7.º e artigo 45.º e seguintes da LTFP, na 
redação em vigor e artigo 12.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 11/2020/M, de 21 de janeiro, foi autorizada a 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Nídia Paula Mendes Neves, 
passando a ocupar um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com 
licenciatura em Engenharia Civil, 2.ª posição remuneratória, 
nível remuneratório 15, da Tabela Remuneratória Única, 
constante do anexo da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, atualizada nos termos do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, 
de 20 de março, no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, ficando afeta ao mapa de pessoal da 
Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
com efeitos a partir de 1 de junho de 2020, sujeita a um período 
experimental de cento e oitenta dias, nos termos da cláusula 6.ª 
do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro. 

  
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 26 de maio de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 

 
 

Aviso n.º 227/2020 
 

Pelo Despacho n.º GS-30/SRA/2020, datado de 26 de 
maio de Sua Excelência o Secretário Regional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural e ao abrigo da alínea a) do n.º 3 do 
artigo 6.º, artigo 7.º e artigo 45.º e seguintes da LTFP, na 
redação em vigor e artigo 12.º do Decreto Regulamentar 
Regional n.º 11/2020/M, de 21 de janeiro, foi autorizada a 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado com Andreia Filipa Neves Fernandes, 
passando a ocupar um posto de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com 
licenciatura em Engenharia Agrónoma, 2.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 15, da Tabela 
Remuneratória Única, constante do anexo da Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada nos termos 
do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 de março, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ficando 
afeta ao mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, com efeitos a partir de 1 de junho 
de 2020, sujeita a um período experimental de cento e oitenta 
dias, nos termos da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro. 

  
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, aos 26 de maio de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
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