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20 de maio de 2022 

 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL 
 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM 
 

Aviso n.º 412/2022 
 

Sumário: 
Consolidação definitiva da Mobilidade Interna na categoria entre órgãos e serviços, no mapa de pessoal do Instituto de Administração da 
Saúde, IP-RAM, da trabalhadora Dra. Joana Patrícia Vieira de Castro. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b), do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, toram-se público, que por des-

pacho de Sua Excelência o Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil de 11 de abril de 2022, foi aprovado a consolidação 
definitiva da Mobilidade Interna na categoria entre órgãos e serviços, no mapa de pessoal do Instituto de Administração da 
Saúde, IP-RAM,  por se encontrarem reunidas as condições previstas no n.º 3, do artigo 99.º, da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), da trabalhadora  Dra. Joana Patrícia Vieira de Castro, com contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Município de Machico, na carreira e categoria de Técnico Superior,  posição 
remuneratória 4.ª e nível remuneratório 23, da Tabela Remuneratória da Função Pública, com efeitos a 1 de maio 2022. 

 
Funchal, 18 de maio de 2022.  
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM, BRUNO, Alexandre 

Ornelas de Freitas 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

INSTITUTO DE EMPREGO DA MADEIRA, IP-RAM 
 

Aviso n.º 413/2022 
 

Sumário: 
Homologação da avaliação final do período experimental da trabalhadora Anastácia Sofia Ferreira Melo, que celebrou contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior, do Instituto de Emprego da Madeira, 
IP-RAM. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público, por meu despacho 
de 13 de maio de 2022, se procedeu à homologação da avaliação final do período experimental da trabalhadora, Anastácia 
Sofia Ferreira Melo, que celebrou contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Tal contrato foi 
celebrado com recurso à reserva de recrutamento interna do procedimento concursal comum, publicado no JORAM, II Série, 
n.º 222, de 30 de dezembro, através do aviso n.º 736/2019, tendo em conta a ordenação da Lista Unitária Final dos Candidatos 
Aprovados, homologada a 25 de junho de 2020 e válida por 18 meses, tendo-lhe sido atribuída a avaliação superior a 14 valo-
res, concluindo assim, com sucesso o período experimental. 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo de du-
ração do período experimental é contado para todos os efeitos legais. 

 
Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 17 dias do mês de maio de 2022. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO, Vânia Andrea de Castro Jesus 
 
 

Aviso n.º 414/2022 
 
Sumário: 
Homologação da avaliação final do período experimental da trabalhadora Cristina de Cássia Rodrigues Gonçalves Abreu, que celebrou 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Técnico Superior, do Instituto de Emprego 
da Madeira, IP-RAM. 

 
Texto: 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Fun-

ções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público, por meu despacho 
de 13 de maio de 2022, se procedeu à homologação da avaliação final do período experimental da trabalhadora, Cristina de 
Cássia Rodrigues Gonçalves Abreu, que celebrou contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na car-
reira e categoria de Técnico Superior, na sequência do procedimento concursal comum, publicado no Jornal Oficial da Região 

Joao.Vicente
Realce


