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2005, para o lugar de operário qualificado/calceteiro, com o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 142, actualmente na
importância de 450,37 euros.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

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 licenciada em Sociologia, por um período de um ano, com início a 12 de Abril de
2005, Andreia Cristina Tavares Correia.

18 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo Ramalheira Teixeira.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso n.º 3502/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, em cumprimento do meu despacho datado de 12 de Abril 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, 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, três auxiliares técnicos de museografia, para exercerem funções, por um período de um ano, com início a 12 de Abril 2005, Susana dos Reis Laneiro, Ana Sofia Machado Raposo e Susana dos Santos Candeias Gomes.

Aviso n.º 3497/2005 (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 28 de
Março de 2005, foram celebrados contratos 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, desde 1 de Abril de 2005, por um ano,
eventualmente renovável por igual período, para desempenharem
as funções de técnicos profissionais de manutenção, com:
Hélder Filipe Oliveira Cireneu.
Ângelo Filipe Teixeira Loureiro.
11 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira.

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

Aviso n.º 3498/2005 (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 5 de
Abril de 2005, foi celebrado contrato 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, desde 6 de Abril de 2005, por um ano, eventualmente renovável por igual período, com Sandra Cristina Gonçalves Rocha Ferreira, para desempenhar as funções de engenheiro
técnico civil.

Aviso n.º 3503/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, em cumprimento do meu despacho datado de 12 de Abril 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 auxiliar de serviços
gerais, por um período de um ano, com início a 12 de Abril 2005,
Luís Filipe da Costa Orvalho.

11 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira.

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

Aviso n.º 3499/2005 (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 2 de
Fevereiro de 2005, foi celebrado contrato 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, desde 1 de Abril de 2005, por um ano, eventualmente renovável por igual período, com Margarida Isabel da Cunha
Vilar Guedes, para desempenhar as funções de jurista.

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 3504/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e em 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, esta Câmara Municipal prorrogou, por mais dois anos, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo de auxiliar administrativo, celebrado com Adérito Paulo Aires Chaves.

11 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, João Augusto
Matias Pereira.

15 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA

Aviso n.º 3505/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e em 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, esta Câmara Municipal prorrogou, por mais dois anos, o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo de técnico superior
de educação social, celebrado com Conceição Maria Constâncio
Gaspar.

Aviso n.º 3500/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos e
legais efeitos torna-se público que a Câmara Municipal de Cuba
celebrou contrato a termo certo, pelo prazo de um ano, com início em 1 de Abril, eventualmente renovável por período idêntico,
nos termos do artigo 129.º, n.º 2, alínea h), da Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, com Ana da Conceição de Carvalho Laureano Braz —
técnico superior de 2.ª classe — área de serviço social, escalão 1,
índice 400, 1268,64 euros; e com início em 15 de Abril, nos termos do artigo 129.º, n.º 2, alínea f), da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, com José Augusto Galinha Mértola — cantoneiro de limpeza, escalão 1, índice155, 491,60 euros.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
18 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
António Orelha.

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.º 3501/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que, em cumprimento do meu despacho datado de 12 de Abril 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 contratada, em regime de contrato de trabalho a termo certo, nos

15 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
Aviso n.º 3506/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de
pessoal a termo resolutivo, a tempo parcial. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de 1 de Abril de 2005, foram celebrados contratos a
termo resolutivo certo, a tempo parcial, pelo período de um ano,
com início em 1 de Abril de 2005, ao abrigo do disposto na alínea h)
do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com
Maria Odete Fernandes Figueiredo Cairrão e Laura Fernandes dos
Reis, para exercerem funções de tarefeira.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José
da Trindade Pereira Guerreiro.

