
 
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 
Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 

 

DESPACHO CONJUNTO 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 49/2006/A, de 11 de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de outubro, criou os quadros regionais de ilha, como 

forma de promover a alteração do modelo estrutural dos quadros de pessoal dos serviços e organismos da 

administração pública regional da Região Autónoma dos Açores, potenciando, uma adequada gestão dos 

recursos humanos através de mecanismos de mobilidade de pessoal; 

Considerando que o Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/A, de 31 de maio, que aprovou o Orçamento 

da Região Autónoma dos Açores para o ano de 2021, veio prever no seu artigo 11.º um processo de 

regularização de pessoal visando a sua integração nos quadros regionais de ilha; 

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 14 do artigo 11.º do citado diploma, concluído o processo 

de seleção, a integração do pessoal aprovado nos quadros regionais de ilha efetua-se mediante despacho 

conjunto dos membros do Governo Regional da tutela e do que tem a seu cargo as áreas das finanças e da 

administração pública, devem as entidades empregadoras públicas remeter à Secretaria Regional das 

Finanças, Planeamento e Administração Pública, através da Direção Regional da Organização e Administração 

Pública, proposta de despacho conjunto a ser assinada pelos referidos membros do Governo Regional com 

vista à integração do pessoal visado nos quadros regionais de ilha; 

Considerando ainda que, aquando da assinatura do despacho de afetação do trabalhador ao quadro regional 

de ilha, deverá na mesma data, cada entidade empregadora Pública celebrar contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado com o mesmo, logo após o qual se dará início ao respetivo 

período experimental; 

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 49/2006/A, de 11 de dezembro, 

na sua redação atual, e do n.º 14 do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15-A/2021/A, de 31 de 

maio, determina-se: 

1. É afeta à Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, da Secretaria Regional da Juventude, 

Qualificação Profissional e Emprego, do Quadro Regional de ilha de São Miguel, carreira de técnico superior, 

Micaela Estrela Rego, detentora de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, titulado por 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, celebrado na sequência do processo de 

regularização suprarreferido. 

2. A trabalhadora auferirá a remuneração de € 1.205,08, correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 

remuneratório 15, da tabela remuneratória única das carreiras de regime geral.  

3. O presente despacho produz efeitos no dia 1 de outubro de 2021. 

 

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento 

e Administração Pública 

 

 

Joaquim José Santos de Bastos e Silva 

 

O Secretário Regional da Juventude, Qualificação 

Profissional e Emprego  

 

 

Duarte Nuno d’Ávila Martins de Freitas
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