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SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA

-

Aviso n.º 622/2021
Nos termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 4 e 5 do
art.º 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
notificam-se os interessados da homologação, a 9 de
setembro de 2021, pelo Senhor Chefe do Gabinete do
Secretário Regional de Economia, da lista unitária de
ordenação final, no âmbito no procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, para ocupação de seis lugares de técnico
superior, da carreira de técnico superior, com licenciatura
em Economia ou Gestão, destinado ao preenchimento de
seis postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do
Instituto de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM, aberto
pelo Aviso n.º 840/2020, publicado no Jornal Oficial da
Região Autónoma da Madeira (JORAM), II Série, n.º 244,
4.º Suplemento, de 30 de outubro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 10/2021, publicada no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), II
Série, n.º 10, 2.º Suplemento, de 15 de janeiro.
Mais se informa que a referida lista se encontra afixada,
no Gabinete de Recursos Humanos, do Gabinete do
Secretário Regional de Economia, e publicitada, na página
eletrónica da Secretaria Regional de Economia, em
https://www.madeira.gov.pt/srem/GovernoRegional/OGove
rno/Secretarias/Structure/Publicacoes
Secretaria Regional de Economia, 20 de setembro de
2021.
O CHEFE DO GABINETE, Carlos Alberto de Freitas de
Andrade

-

-

-

-

-

Dr.ª Ana Paula Andrade Reis, Assistente Graduada
Sénior da Carreira Especial Médica, na área de
exercício profissional de Doenças Infeciosas, na
qualidade de Diretora do Internato Médico das
Áreas Profissionais Hospitalares;
Dr.ª Maria Dolores Ferreira Quintal, Assistente
Graduada Sénior da Carreira Especial Médica, na
área de exercício profissional de Medicina Geral e
Familiar, na qualidade de Coordenadora do
Internato Médico da Área Profissional de Medicina
Geral e Familiar;
Dr. José Maurício da Silva Melim, Assistente
Graduado Sénior da Carreira Especial Médica, na
área de exercício profissional de Saúde Pública, na
qualidade de Coordenador do Internato Médico da
Área Profissional de Saúde Pública;
Dr. Vítor Magno Escórcio Pereira, Assistente da
Carreira Especial Médica, na área de exercício
profissional de Gastroenterologia, na qualidade de
representante do Conselho Médico da Região
Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos;
Dr.ª Sara Carolina Rocha Pereira de Jesus, Interna
da Formação Especializada de Medicina Geral e
Familiar, na qualidade de representante do
Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira
da Ordem dos Médicos;
Dr.ª Maria Teresa Afonso dos Remédios, Assistente
Graduada Sénior da carreira Especial Médica, na
área de exercício profissional de Medicina Geral e
Familiar, na qualidade de representante da
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de
setembro de 2021.
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no
Funchal, aos 22 dias do mês de setembro de 2021.

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E
PROTEÇÃO CIVIL

O SECRETÁRIO REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL,
Pedro Miguel da Câmara Ramos

Despacho n.º 370/2021
Considerando que pela Portaria n.º 79/2018, de 16 de
março, foi aprovado o novo Regulamento do Internato
Médico, em execução do Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de
fevereiro, alterado pelas Leis n.ºs 34/2018, de 19 de julho e
75-B/2020, de 31 de dezembro, que define o regime jurídico
da formação médica pós-graduada e estabelece os princípios
gerais a que deve obedecer o respetivo processo;
Considerando que findou o período legalmente
estipulado para o funcionamento da atual Comissão
Regional do Internato Médico da Região Autónoma da
Madeira, designada por CRIM, e que urge proceder à
renovação da respetiva constituição nominal, pelo período
de 3 anos.
Assim, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 5 do artigo
8.º do Regulamento do Internato Médico, aprovado em
Anexo à Portaria n.º 79/2018, de 16 de março, e da alínea i)
do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional
n.º 1/2020/M, de 2 de janeiro, alterado pelo Decreto
Regulamentar Regional n.º 29/2020/M, de 5 de maio, este
último objeto da Declaração de Retificação n.º 21/2020,
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 102, de 26
de maio, determino que a Comissão Regional do Internato
Médico da Região Autónoma da Madeira passa a ser
composta pelos seguintes elementos:

SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E
CULTURA
Aviso n.º 623/2021
Procedimento concursal comum com vista ao
preenchimento de 2 postos de trabalho na carreira e
categoria de assistente técnico – referências A (1- recursos
humanos) e B (1- expediente), do sistema centralizado de
gestão de recursos humanos da Secretaria Regional de
Turismo e Cultura, a afetar ao mapa de pessoal do Gabinete
do Secretário Regional de Turismo e Cultura, a que se
refere o Aviso n.º 239/2019, publicado na II série do
JORAM, n.º 108, de 27 de julho.
1 - Notificam-se os candidatos que, nos termos dos
n.º 1 do artigo 25.º e n.º 1 do artigo 26.º, ambos da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, se
procedeu, à publicação dos projetos de listas
unitárias de ordenação final, na página eletrónica da
Secretaria Regional de Turismo e Cultura,
disponível em www.madeira.gov.pt/srtc/, na parte
reservada aos procedimentos concursais, tendo
também sido afixadas no Gabinete de Recursos

