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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL 
 

Aviso n.º 350/2014 
 
1 -  Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria  

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, torna-se público ter sido afixada, em local 
visível e público das instalações da Direção 
Regional da Administração Pública e Local e 
disponibilizada na sua página de Internet, em 
www.gov-madeira.pt/vp/drapl/publicacoes.htm, 
a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados no procedimento concursal para 
admissão de um trabalhador em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado 
com vista ao preenchimento de um posto de 
trabalho existente no mapa de pessoal da Direção 
Regional da Administração Pública e Local, 
respeitante à carreira de técnico superior, aberto 
pelo Aviso n.º 181/2014, publicado no Jornal 
Oficial da Região Autónoma da Madeira, II 
Série, n.º 120, de 2 de julho de 2014, a qual foi 
homologada por despacho de Sua Excelência o 
Vice-Presidente do Governo Regional da 
Madeira, de 4 de dezembro de 2014. 

 
2 -  A mencionada lista foi notificada aos candidatos, 

através de ofício, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do 
citado artigo 36.º. 

 
3 -  Da homologação da lista de ordenação final pode 

ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, de 
acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 39.º da 
referida Portaria n.º 83-A/2009. 

 
Vice-Presidência do Governo Regional, 22 de dezembro 

de 2014. 
 
PEL`A CHEFE DE GABINETE, Paulo Figueiroa Gomes 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS 

 

Despacho n.º 314/2014 
 
Pela Portaria n.º 240/2014, de 17 de dezembro, foram 

delineadas as linhas orientadoras do “Projeto de 
Capacitação dos Alunos para o Sucesso Escolar” nas 
escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos da rede pública da 
Região Autónoma da Madeira. 

Este projeto visa intervir socialmente, tendo como 
objetivo constituir uma rede de mediadores sociais com o 
objetivo de intervir diretamente nas escolas com alunos e 
famílias que vierem a ser identificados como estando em 
situação de risco dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, cuja 
implementação cabe a uma equipa de docentes de diversos 
níveis de ensino que desempenham o papel de mediação 
social orientada por um coordenador. 

 
Assim, nos termos do artigo 4.º da Portaria  

n.º 240/2014, de 17 de dezembro, determino o seguinte: 
 
1 -  Nomeio para coordenar a equipa do “Projeto de 

Capacitação dos Alunos para o Sucesso Escolar” 
a técnica superior Susana Cristina Freitas 
Gonçalves pertencente ao mapa de pessoal da 
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo 
Brazão de Castro. 

 
2 -  O presente despacho produz efeitos no dia 

seguinte ao da sua publicação. 
 
  Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos, 

aos 19 dias do mês de dezembro de 2014.  
 
O SECRETÁRIO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS, Jaime Manuel Gonçalves de Freitas 

http://www.gov-madeira.pt/vp/drapl/publicacoes.htm
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Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 
Regional da Administração da Justiça. 

 
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. 

 
Departamento do Jornal Oficial 
Departamento do Jornal Oficial 
Número 181952/02 

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