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Autoriza a renovação da Comissão de Serviço da licenciada Maria Daniela Franco 
do Rosário Abreu, no cargo de Direção intermédia de 2.º grau, Chefe do Núcleo de 
Controlo, do Instituto de Desenvolvimento Regional, IPRAM. 

 

Aviso n.º 421/2021 

Afixação da lista com os resultados do método de seleção prova de conhecimentos 
do procedimento concursal comum para o recrutamento, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 2 vagas na carreira e 
categoria de Técnico Superior previstas no mapa de pessoal do Instituto de 
Desenvolvimento Regional, IP-RAM, conforme aviso n.º 795/2020, de 28 de 
dezembro. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
Aviso n.º 422/2021 

Afixação da lista Provisória com Avaliação da Prova de Conhecimentos, e a 

Notificação para Audiência Prévia de Interessados, referente ao 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, para constituição de relação jurídica de 

emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para o recrutamento de 02 postos de trabalho da carreira e categoria 

de assistente operacional. 

 

SECRETARIA REGIONAL DE AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS E 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Aviso n.º 423/2021 

Lista unitária de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum, 

destinado a trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público, para ocupação, 

mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho 

previsto e não ocupado da carreira e categoria de Assistente Operacional (para o 

exercício de funções de manobrador de máquinas) abrangido pelo Sistema 

Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Ambiente, 

Recursos Naturais e Alterações Climáticas, a afetar ao mapa de pessoal do Instituto 

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 
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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IPRAM 
 

Aviso n.º 420/2021 
 

Por despacho de Sua Excelência o Vice-Presidente do Go-
verno Regional e dos Assuntos Parlamentares de 9 de abril de 
2021, foi autorizada a renovação da Comissão de Serviço, no 
cargo de Direção intermédia de 2.º grau, Chefe do Núcleo de 
Controlo, a licenciada Maria Daniela Franco do Rosário Abreu, 
com efeitos a partir de 9 de julho de 2021. 

 
(Isento de fiscalização prévia da Secção Regional da 

Madeira do Tribunal de Contas)  
 
Instituto de Desenvolvimento Regional, IPRAM, aos 26 

dias do mês de maio de 2021.  
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Emília de Fáti-

ma Fernandes Alves 
 
 

Aviso n.º 421/2021 
 

Para conhecimento dos interessados e nos termos do 
artigo artigo 10.º da portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril 
torna-se público que a lista com os resultados do método de 
seleção prova de conhecimentos do procedimento concursal 
comum para o recrutamento, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 2 
vagas na carreira e categoria de Técnico Superior previstas 
no mapa de pessoal do Instituto de Desenvolvimento 
Regional, IP-RAM, conforme aviso n.º 795/2020, publicado 
no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, n.º 242 
II Série, de 28 de dezembro, se encontra afixada na receção 
das instalações provisórias do IDR, IP-RAM à Rua João 
Gago, n.º 2-A, no Funchal e disponível na página eletrónica 
deste Instituto em https://www.idr.madeira.gov.pt. 

Mais se informa e com vista à realização da audiência 
prévia, 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 Desenvolvimento Regional, 5 de julho de 

2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Emília Alves 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E  
PROTEÇÃO CIVIL 

 
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 

 
Aviso n.º 422/2021 

 
Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125-A/2019 de 

30 de abril, na sua atual redação, e conforme aviso  
n.º 831/2020, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma 
da Madeira, n.º 244, II Série, de 30 de dezembro, torno público 
que se encontra afixada nas instalações do IASAÚDE, IP-
RAM, e disponibilizada na página eletrónica da Internet 
(https://www.iasaude.pt/index.php/recursos-
humanos/rh/recrutamento), a Lista Provisória com Avaliação 
da Prova de Conhecimentos, e a Notificação para Audiência 
Prévia de Interessados, referente ao 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 Saú-
de, IP-RAM, para constituição de relação jurídica de emprego 
público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para o recrutamento de 02 postos de 
trabalho da carreira e categoria de assistente operacional  

 
Funchal, 29 de junho de 2021.  
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO 

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

 
SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL  

Aviso n.º 424/2021 
Afixação da lista unitária de ordenação final, homologada, dos candidatos aprovados 
ao procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho na catego-
ria de Técnico Superior, da carreira Técnica Superior, com licenciatura em Economia, 
previsto no mapa de pessoal do PRODERAM 2020, mediante a constituição de relação 
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas a termo resolutivo incerto, aberto mediante aviso publicado no Suplemento do 
Jornal Oficial, II Série, n.º 237,  de 18 de dezembro. 
 

Aviso n.º 425/2021 
Conclusão com sucesso do período experimental da trabalhadora Laura Isabel Romão 
da Silva Gomes, na carreira/categoria de Assistente Técnico, na sequência da 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 
o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM. 

 
Aviso n.º 426/2021 

Conclusão com sucesso do período experimental da trabalhadora Carla Sofia Andrade 
Ganança, na carreira/categoria de Assistente Técnico, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o Instituto do 
Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS 
Contrato n.º 176/2021 

Contrato-Programa de Cooperação Técnico-Financeira. Contrato n.º 069/2021. 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos 


