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de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, de 4 (quatro) 
postos de trabalho previstos e não ocupados, na carreira e 
categoria de Assistente Técnico, afetos ao mapa de pessoal 
do Gabinete do Secretário Regional da Saúde e Serviços 
Dependentes, aberto através do Aviso n.º 491/2019, 
publicado no JORAM, II Série, n.º 159, suplemento, de 19 
de setembro de 2019, notificam-se os candidatos do 
seguinte: 

 
1 -  A lista ordenada alfabeticamente, com os resultados 

obtidos na aplicação do método de seleção 
“Entrevista Profissional de Seleção”, pode ser 
consultada na página eletrónica da Secretaria 
Regional de Saúde e Proteção Civil, e nas 
instalações daquela entidade, sitas à Rua da 
Carreira, n.º 107, na cidade do Funchal. 

 
2 -  O projeto de lista unitária de ordenação final dos 

candidatos aprovados e a lista de exclusões do 
procedimento, ocorridas na sequência da aplicação dos 
métodos de seleção, pode ser consultada a partir da 
data de publicação no JORAM do presente aviso, na 
página eletrónica da Secretaria Regional de Saúde e 
Proteção Civil, e nas instalações daquela entidade, 
sitas à Rua da Carreira, n.º 107, na cidade do Funchal. 

 
3 -  Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 28.º, 

conjugado com a alínea d) do artigo 10.º e n.ºs 1 a 5 
do artigo 23.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, ficam notificados todos os candidatos do 
procedimento concursal, aprovados e excluídos, 
para, querendo, se pronunciarem por escrito, em 
sede de audiência prévia, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da data de publicação no JORAM do 
presente aviso, sobre o projeto de lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados, ou sobre 
a sua exclusão.  

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no 

Funchal, aos 16 dias do mês de novembro de 2020. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Miguel Stringer de Oliveira 

Pestana 
 

 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IPRAM 

 
 Aviso n.º 612/2020 

 
Na sequência da homologação, da lista de classificação 

final do Concurso Interno de Acesso limitado, para o 
preenchimento de três vagas na categoria de Técnico de 
Informática de Grau 3, Nível 1, da carreira não revista de 
Técnico de Informática, por despacho de Sua Excelência o 
Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil de 11 de 
novembro de 2020, e em cumprimento do disposto na alínea 
b), do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
redação atual, torna-se público, que foram designados, para 
ocupar 3 lugares de Técnico  de Informática, do Grau 3, 
Nível 1, do Mapa de Pessoal deste Instituto de 

Administração da Saúde, IP-RAM, de acordo com o n.º 1 do 
artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, os 
candidatos aprovados Duarte Paulo Quintal Pereira, Raul 
Afonso da Mota Serrão e Paulo Alexandre Teixeira 
Margarido. (Processo isento de fiscalização prévia da 
SRMTC). 

 
Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, aos 13 

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

 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

 
 Aviso n.º 613/2020 

 
Procedimento concursal comum com vista ao 

preenchimento de 3 postos de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional, previstos e não 
ocupados no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, 
agora Secretaria Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural a afetar ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional, a que se refere o Aviso 
n.º 350/2019, publicado na II série do JORAM, n.º 136, de 
14 de agosto 

 
1 -  Notificam-se os candidatos que, nos termos dos n.ºs 1 

do artigo 25.º e 1 do art.º 26, ambos da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, se procedeu, 
respetivamente, à publicação da Lista dos Resultados 
obtidos na Entrevista Profissional de Seleção e do 
projeto de Lista de Ordenação Final dos Candidatos 
Aprovados, na página eletrónica da Secretaria 
Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
disponível em www.madeira.gov.pt/sra/, na parte 
reservada aos procedimentos concursais a decorrer, 
tendo também sido afixadas na Direção de Serviços de 
Recursos Humanos e Expediente, do Gabinete do 
Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, sita na Avenida Arriaga, n.º 21-A, 4.º andar, 
Edifício Golden Gate. 

 
2 -  Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 

da supra referida Portaria, considerado o número de 
interessados, notificam-se por este meio, nos termos 
do disposto na alínea e) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 
112.º e n.º 9 do artigo 113.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os candidatos, 
incluindo os excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, para efeitos de exercício do seu 
direito de audiência prévia, para, querendo, dizer o 
que se lhes oferecer, no prazo de dez dias úteis, 
contados da data da presente publicação. 

 
Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, 16 de novembro de 2020. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Daniela Rodrigues Olim 
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