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coordenação do Jornal Oficial, tais como Sistema Integrado 
de Avaliação de Desempenho na Administração Pública - 
- SIADAP, Direito da Função Pública, Procedimento 
Disciplinar, Código do Procedimento Administrativo - CPA, 
Planeamento e Controlo de Gestão por Resultados, CAF - 

Projeto CAF/EFQM, Gestão Estratégica dos Recursos 
Humanos, Estruturação e Elaboração de Planos e Relatórios 
de Atividades, Curso de Formação de Formadores e ainda 
na área da diagramação e edição de conteúdos, bem como 
do Excel e do Word. 

 
 

Aviso n.º 155/2021 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público 
que foi celebrado contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, com Cláudia Sofia da Silva Freitas, para 
exercer funções públicas, da carreira de Técnico Superior em 
Estatística, da Direção Regional de Estatística  da Madeira, 
com a remuneração mensal correspondente à 1.ª posição, nível 
16, conforme tabela remuneratória, da carreira de Técnico 
Superior em Estatística, conforme consta do Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 187/2015, de 7 de setembro, retificada pela 
Declaração de Retificação n.º 43/2015 de 25 de setembro,  
com início a 5 de abril de 2021. 

 
Vice-Presidência do Governo e dos Assuntos 

Parlamentares, 19 de abril de 2021. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Rebelo Fernandes de 

Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO 

CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 
 

Aviso n.º 156/2021 
 

Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a trabalhadora Maria 
Mónica Fernandez da Cruz, concluiu com sucesso o período 
experimental na carreira/categoria de Técnico Superior, com 
avaliação final de 17, 20 valores, na sequência da celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com o Instituto de Administração da Saúde, 
IP-RAM. 

O resultado do período experimental foi homologado por 
meu despacho de 6 de abril de 2021. 
 

Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, 14 de 
abril de 2021. 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Maria Rita 

Sabino Martins Gomes de Andrade. 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA 
 

Aviso n.º 157/2021 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º  da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que 
aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

adaptada à administração regional autónoma da Madeira, 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 3 de 
agosto, torna-se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de  assistente técnico, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, sujeito a período experimental, com 
Ferdinando de Freitas Correia, com efeitos a partir de 19 de 
abril de 2021, ficando posicionado na 1.ª posição e nível 
remuneratório 5, da carreira e categoria de assistente 
técnico, da tabela remuneratória única, aprovada pela 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, atualizada 
nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, 
abrangido pelo Sistema Centralizado de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 
ficando o  trabalhador afeto ao mapa de pessoal do 
Gabinete do Secretário Regional - Unidade de Gestão da 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura. 

O período experimental inicia-se a 19 de abril de 2021 e 
tem a duração de 120 dias, correspondente à duração 
determinada pelo disposto na Cláusula 6.º do Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro e 
Regulamento de Extensão n.º 2/2010 de 12 de outubro, 
aplicável nos termos e condições previstos no artigo 9.º da 
parte preambular da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua 
atual redação, adaptada à administração regional autónoma 
da Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 11/2018/M, de 3 de agosto. 
 

Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 12 de abril de 
2021. 

 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos 

Drummond Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 158/2021 
 

Para conhecimento dos interessados, torna-se público 
que o projeto de lista de ordenação final do procedimento 
concursal para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de vinte e dois postos 
de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, aberto pelo Aviso n.º 336/2020, publicado 
no JORAM, II Série, n.º 135, 2.º Suplemento, de 17 de 
julho, se encontra afixado junto à entrada do Piso -1, do 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, sito à 
Rua Elias Garcia, n.º 14 Funchal, e disponível na página 
eletrónica deste Instituto, em http://www.seg-
social.pt/procedimentos-concursais5. 

Mais se informa e com vista à realização da audiência 
prévia, nos termos dos artigos 23.º e 28.º, conjugados 
com o artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, que os interessados dispõem de um prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso, 
para dizerem o que se lhes oferecer. 

 
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, aos 

12 de abril de 2021. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Micaela 
Fonseca de Freitas 

Duarte.Pinto
Realce


