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SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO 

CIVIL 
 

Aviso n.º 209/2021 
 

Convocatória para a prova de conhecimentos  
Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que a Prova Escrita 
de Conhecimentos do procedimento concursal comum para 
o recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional, no Instituto de Administração da Saúde, IP- 
-RAM, conforme aviso n.º 831/2020, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 244, II Série, 
de 30 de dezembro, realizar-se-á, no próximo dia 29 de maio 
do corrente ano, na Universidade da Madeira, sita ao 
Campus Universitário da Penteada, 9020-105 Funchal.  

A prova de conhecimentos é de natureza teórica, sob 
forma escrita, sendo permitida consulta de legislação não 
anotada e terá a duração de 2 horas, com início às 10h00 
horas e conclusão às 12h00 horas. A prova de 
conhecimentos, incidirá sobre as temáticas constantes no 

aviso de abertura n.º 831/2020, publicado no Jornal Oficial 
da Região Autónoma da Madeira, n.º 244, II Série, de 30 de 
dezembro. Os candidatos deverão estar presentes no local de 
realização da prova, munidos do Cartão de Cidadão ou outro 
documento de identificação válido, com fotografia, com 
máscara e caneta, com o mínimo de 15 minutos de 
antecedência a fim de serem encaminhados para os 
respetivos lugares. Após as 10h15 horas não será admitida a 
entrada na sala de nenhum candidato. A falta de 
comparência na prestação da prova de conhecimentos 
equivale à exclusão do procedimento concursal.  

Esta informação encontra-se disponível para consulta na 
página eletrónica 
(https://www.iasaude.pt/index.php/recursos 
humanos/rh/recrutamento). 

 
Funchal, 13 de maio de 2021.  
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, Maria Rita Sabino 
Martins Gomes de Andrade 
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