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CÂMARA MUNICIPAL DE OURIQUE

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Aviso n.º 138/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que foram celebrados os contratos de trabalho a
termo resolutivo certo, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com:

Aviso n.º 141/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Em cumprimento do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Penela, foram celebrados contratos a termo certo, pelo período mencionado, entre a Câmara
Municipal e Ana Cristina Raposo Colaço Maurício, Maria de Lurdes Rodrigues Santinho e Sandra Margarida Esteves dos Reis, como
vigilantes de jardins e parques infantis, a partir de 1 de Outubro de
2004 e por um período de um ano.

Alexandra de Brito Lacerda Cristiano Mestre, por despacho de 19
de Novembro de 2004, com a categoria de técnico superior de
2.ª classe, escalão 1, índice 400, pelo prazo de um ano, com
início a 19 de Novembro de 2004 e termo a 18 de Novembro
de 2005.
Ricardo Filipe Lourenço Nunes, por despacho de 25 de Novembro
de 2004, com a categoria de técnico superior, arquitecto de
2.ª classe, escalão 1, índice 400, pelo prazo de seis meses, com
início a 25 de Novembro de 2004 e termo a 24 de Maio de 2005.

29 de Outubro de 2004. — A Vice-Presidente da Câmara, Marta
Sofia Coelho Ramos.

3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos.

Aviso n.º 142/2005 (2.ª série) — AP. — Prorrogação de contratos. — Para os devidos efeitos torna-se público que foram prorrogados os seguintes contratos de trabalho a termo certo, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, até à data mencionada:

Aviso n.º 139/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que foram renovados os contratos de trabalho a
termo certo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto), com:

Ricardo Bruno Vila Nova Neto.
Saúl Alves Francisco.

Por despacho de 3 de Novembro de 2004:
Sérgio Paulo Conceição Prazeres — auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 17 de
Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
António Sequeira da Silva — motorista de ligeiros, escalão 1, índice 142, pelo prazo de um ano, com início a 17 de Novembro de
2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
Helena Maria Guerreiro Pereira — auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 17 de
Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
António José Guerreiro — asfaltador, escalão 1, índice 142, pelo
prazo de um ano, com início a 17 de Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
Joaquim Maria Caetano Guerreiro — auxiliar de serviços gerais,
escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 17
de Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
Patrícia Isabel Costa Sabino — auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 17 de
Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
Ana Filipa Santos Afonso Guerreiro — técnico superior de 2.ª classe
escalão 1, índice 400, pelo prazo de um ano, com início a 17
de Novembro de 2004 e termo a 16 de Novembro de 2005.
Por despacho de 29 de Novembro de 2004:
Cláudia Isabel Botelho Dias — auxiliar serviços gerais, escalão 1,
índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 11 de Dezembro de 2004 e termo a 10 de Dezembro de 2005.
Maria de Fátima Silva Guerreiro — auxiliar administrativa, escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 11 de
Dezembro de 2004 e termo a 10 de Dezembro de 2005.
Elvira de Jesus Tadeu Gargaté Mamede — auxiliar administrativa,
escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano, com início a 11
de Dezembro de 2004 e termo a 10 de Dezembro de 2005.
3 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, José Raul
Guerreiro Mendes dos Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA
Aviso n.º 140/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho do presidente da Câmara proferido em 27 de Outubro de 2004, foi celebrado contrato a termo
resolutivo com Gonçalo Sarmento Perrolas Fernandes, na categoria de técnico superior de contabilidade e auditoria de 2.ª classe,
pelo prazo de um ano, com início em 17 de Novembro de 2004.
17 de Novembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques.

14 Outubro de 2005:

2 de Novembro de 2005:
Nuno Manuel Portela Almeida Conceição.
16 de Novembro de 2005:
Graça Maria Simões Mendes Godinho.
1 de Dezembro de 2005:
Eliseu de Jesus Ramalho.
1 de Outubro de 2005:
João Rodrigues.
Marco Paulo Fernandes Carvalho.
Pedro Manuel Reis Simões Mendes.
19 de Novembro de 2004. — A Vice-Presidente da Câmara, Marta
Sofia Coelho Ramos.

CÂMARA MUNICIPAL DE PESO DA RÉGUA
Aviso n.º 143/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de pessoal a termo resolutivo certo. — Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público
que, por despacho do presidente desta Câmara Municipal datado
de 9 de Setembro de 2004, foram celebrados contratos de trabalho
a termo resolutivo certo, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os trabalhadores a
seguir mencionados:
Gabriela Cristina Nogueira Mendes — para exercer funções inerentes à categoria de assistente da acção educativa no jardim-de-infância de Peso da Régua com início no dia 15 de Setembro de 2004 e válido até ao dia 31 de Julho de 2005.
Ana Isabel dos Santos Monteiro — para exercer funções inerentes
à categoria de assistente da acção educativa no jardim-de-infância de Peso da Régua com início no dia 15 de Setembro de 2004
e válido até ao dia 31 de Julho de 2005.
Clara Maria de Sousa Vicente da Silva Martins — para exercer
funções inerentes à categoria de assistente da acção educativa
no jardim-de-infância de Godim com início no dia 15 de Setembro de 2004 e válido até ao dia 31 de Julho de 2005.
Catarina Isabel Igreja Paixão — para exercer funções inerentes à
categoria de assistente da acção educativa no jardim-de-infância de Godim com início no dia 15 de Setembro de 2004 e válido até ao dia 31 de Julho de 2005.
Mónica Paula Conceição Cardoso da Silva — para exercer funções
inerentes à categoria de assistente da acção educativa no jardim-de-infância de Fontelas com início no dia 15 de Setembro
de 2004 e válido até ao dia 31 de Julho de 2005.
Bibiana Manuel Pinto Cardoso Carvalho — para exercer funções
inerentes à categoria de assistente da acção educativa no jardim-de-infância de Fontelas com início no dia 15 de Setembro
de 2004 e válido até ao dia 31 de Dezembro de 2004.

