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SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E CULTURA 
Aviso n.º 515/2021 

Lista dos Resultados da Prova de Conhecimentos dos candidatos, referente ao pro-
cedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego na 
modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação de dois 
postos de trabalho, da carreira de Assistente Técnico, na área de recursos humanos 
(1) e expediente (1), referências A e B, 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, aberto pelo Aviso n.º 239/2019, publicado na II 
série do JORAM, n.º 108, de 27 de julho de 2019,  encontra-se, na página eletrónica 
da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Aviso n.º 516/2021 
Homologação e afixação da lista unitária de ordenação final dos candidatos ao 
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho, previsto e não 
ocupado na carreira e categoria de Técnico Superior (área de Enologia), do Mapa de 
Pessoal do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, 
mediante a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso  
n.º 780/2020, de 23 de dezembro. 
 

Declaração de Retificação n.º 73/2021 
Procede à retificação do Aviso n.º 436/2021, de 15 de julho respeitante à abertura de 
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 Técnico Superior - exercício de funções de apoio técnico especializado 
por um titular com licenciatura em Engenharia Agronómica ou em Agronomia. 
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SECRETARIA REGIONAL DE TURISMO E 

CULTURA 
 

Aviso n.º 515/2021 
 
Para conhecimento dos interessados, torna-se público 

que a lista dos resultados da prova de conhecimentos ao 
procedimento concursal para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, de dois postos 
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, na 
área de recursos humanos (1) e expediente  (1) - referências 
A e B, 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, aberto pelo Aviso n.º 239/2019, publicado na II 
série do JORAM, n.º 108, de 27 de julho de 2019,  encontra-
se,    na página eletrónica da Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura, disponível em www.madeira.gov.pt/srtc/, no 
separador RH e Recrutamento, tendo também sido afixadas 
no Gabinete de Recursos Humanos da Secretaria Regional 
de Turismo e Cultura, sita na Avenida Arriaga, n.º 18, 1.º 
andar, 9004-519 Funchal. 

 
Secretaria Regional de Turismo e Cultura, 4 de agosto de 

2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel Vasconcelos Drummond 

Borges França 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA 

MADEIRA, IPRAM 
 

Aviso n.º 516/2021 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PREEN-

CHIMENTO DE 1 POSTO DE TRABALHO NA 
CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA 
DA ENOLOGIA, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO 
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO 
INDETERMINADO, PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA 
DE PESSOAL DO INSTITUTO DO VINHO, DO BORDADO E 
DO ARTESANATO DA MADEIRA, IP-RAM (IVBAM,IP-
RAM), PARA O ANO DE 2021, CONFORME AVISO DE 
ABERTURA N.º 780/2020, PUBLICADO NO JORAM, II SÉRIE, 
N.º 240, DE 23/12. 

 
Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125- 

-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 12-A/2021, de 11/1, torna-se público que a Lista Unitária 
de Ordenação Final do procedimento concursal comum para 
recrutamento e preenchimento de 1 posto de trabalho 
previsto e não ocupado na carreira e categoria de Técnico 
Superior – área de Enologia, afeto ao Mapa de Pessoal do 
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, 

IP-RAM (IVBAM,IP-RAM), devidamente homologada, 
encontra-se disponível para consulta no placard do hall de 
entrada deste Instituto, sito à rua Visconde de Anadia n.º 44, 
no Funchal, bem como no site oficial do mesmo em: 
https://ivbam.madeira.gov.pt/recursos-humanos. 

 
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da 

Madeira, IP-RAM, no Funchal, aos 12/8/2021. 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO 

DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, 
IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte 

 
 

Declaração de Retificação n.º 73/2021 
 
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 436/2021, 

publicado no JORAM n.º 124, II Série, de 15 de julho de 
2021, procede-se assim à sua retificação:  

 
Assim: 
 
Onde se lê: 
“2c) Habilitação e área de formação académica: 

licenciatura em Engenharia Agronómica ou em 
Agronomia.” 

(…) 
5.2. Requisitos especiais:  
b) Inscrição válida na Ordem dos Engenheiros de 

Portugal, como membro efetivo nos termos da legislação 
vigente, caso se aplique.”  

 
Deve ler-se:  
“2c) Habilitação e área de formação académica: 

licenciatura na área da Engenharia Agronómica ou em 
Agronomia.” 

(…) 
“5.2. Requisitos especiais:  
b) Inscrição válida na Ordem dos Engenheiros ou na 

Ordem dos Engenheiros Técnicos, como membro efetivo, 
nos termos da legislação vigente, caso se aplique.”  

 
É concedido um novo prazo para a apresentação de 

candidaturas de 10 dias úteis contado a partir da publicação 
da presente declaração de retificação no JORAM. São 
consideradas válidas todas as candidaturas já apresentadas 
dentro do prazo inicialmente concedido, sem prejuízo de 
eventuais aditamentos que os respetivos candidatos 
entendam necessário efetuar na sequência da presente 
retificação. 

 
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da 

Madeira, IP-RAM, aos 13 de agosto de 2021. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO INSTITUTO 

DO VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, 
IP-RAM, Paula Luísa Jardim Duarte 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 
 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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