APÊNDICE N.º 22 — II SÉRIE — N.º 34 — 17 de Fevereiro de 2005
de 22 de Junho, e pelo Código do Trabalho, foi renovado, por
mais 12 meses, o contrato de trabalho a termo certo, celebrado
com Paula Alexandra Rodrigues de Carvalho Gonçalves e Susana
Isabel Mendes da Silva Grácio, com a categoria de técnica superior
urbanista de 2.ª classe e técnica superior de geografia de 2.ª classe,
respectivamente, com efeitos a partir de 2 de Fevereiro de 2005.
6 de Janeiro de 2005. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos (com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE
Aviso n.º 880/2005 (2.ª série) — AP. — João Augusto Matias Pereira, presidente da Câmara Municipal de Castro Daire:
Torna público que, de harmonia com o seu despacho de 10 de
Janeiro de 2005, foi celebrado contrato a termo resolutivo certo,
ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, desde 11 de Janeiro, por um ano, eventualmente
renovável por igual período, com José Henrique Ferreira, para
desempenhar as funções de fiscal municipal.
11 de Janeiro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
Aviso n.º 881/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contrato
de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público
que, por meu despacho de 6 de Janeiro de 2005, e de acordo com
o disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, e da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, decidi renovar pelo
período de um ano o contrato celebrado com João Paulo Sousa
Mota Miranda, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe,
engenheiro civil, celebrado ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, com início de funções em 2 de Fevereiro de 2005.
6 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Albertino Teixeira
da Mota e Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA
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Cristina Alexandra Brito Miranda e Maria João Santos S. Amorim — auxiliares administrativos, a partir de 6 de Novembro
de 2004.
João Simões Figueira — carpinteiro, a partir de 12 de Novembro
de 2004.
Jorge Manuel Lucas Almeida — canalizador, a partir de 14 de
Novembro de 2004.
Gonçalo Filipe Devesa Reis, Jorge Alberto Agreira Adriano, João
Paulo Ferreira Loreto e Vítor Seco Lucas — cantoneiros de limpeza, a partir de 5 de Janeiro de 2005.
Fernando Jorge Paiva Alves — cantoneiro, a partir de 5 de Janeiro
de 2005.
Maria João R. Lourenço Leão — assistente administrativo, a partir de 14 de Janeiro de 2005.
10 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Teixeira Bento.

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.º 884/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 10 de Janeiro de 2005,
no uso das competências que me foram delegadas por despacho de
13 de Junho de 2003, proferido pelo presidente da Câmara Municipal, publicado através de edital n.º 171/2003, foi contratado, em
regime de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22
de Junho, para exercer funções de licenciado em Educação Física
e Desporto, por um período de um ano, com início a 10 de Janeiro de 2005, Fátima Cristina Rocha Guerreiro.
10 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.

Aviso n.º 885/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 12 de Janeiro de 2005,
e no uso das competências que me foram delegadas por despacho
de 13 de Junho de 2003 do presidente da Câmara, publicado através de edital n.º 171/2003, foram contratados, em regime de contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
para exercerem as funções de electricista, por um período de um
ano, com início a 17 de Janeiro de 2005, os candidatos seguintes:

Aviso n.º 882/2005 (2.ª série) — AP. — Para cumprimento
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que
foram celebrados os contratos de trabalho a termo certo entre esta
Câmara Municipal e os seguintes trabalhadores:

João Alberto Silva.
Nuno Miguel Romana Anselmo.

Ana Paula C. Moreira da Costa, Maria Otília P. Ferreira Monteiro
e Graça Maria D. C. Madeira Moita — auxiliares de serviços
gerais, em 6 de Setembro de 2004, por um ano.
Lisete Sofia Dias Antunes, Alexandrina Isabel L. N. M. Fresco,
Catarina Isabel Mateus Marcelino, Maria Rosa Ribeiro Rénio e
Sandra Paula Duarte Simões — assistentes de acção educativa,
em 15 de Setembro de 2004, por um ano.
Luís Filipe Sousa Paulo Santos, Pedro Manuel Gonçalves Gomes e
Sérgio Manuel Fernandes Tomás — cantoneiros de limpeza, em
3 de Janeiro de 2005, por seis meses.

Aviso n.º 886/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que,
em cumprimento do meu despacho datado de 2 de Dezembro de
2004, no uso das competências que me foram delegadas por despacho de 13 de Junho de 2003, proferido pelo presidente da Câmara Municipal, publicado através de edital n.º 171/2003, foram
contratados, em regime de contrato de trabalho a termo certo,
nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, para exercerem funções de auxiliar
de serviços gerais, por um período de um ano, com início a 14 de
Janeiro 2005, Carlos Alberto Moujane da Silva e Vítor Mestre Viegas
Fernandes.

10 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel Teixeira Bento.
Aviso n.º 883/2005 (2.ª série) — AP. — Para cumprimento do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo, por mais seis meses,
entre esta Câmara Municipal e os seguintes trabalhadores:
Eduardo Esteves Marques — pedreiro, a partir de 14 de Outubro
de 2004.
Miguel Alexandre S. C. B. Mendes — auxiliar de serviços gerais, a
partir de 3 de Novembro de 2004.

12 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.

12 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.

Aviso n.º 887/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que
foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por mais
um ano, com o técnico superior de 2.ª classe da carreira de educação física, Rodolfo de Castro Barbosa e Oliveira, a partir de 18 de
Janeiro de 2005.
12 de Janeiro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena
Louro.

