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N.º 131 — 10 de Julho de 2006

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Aviso
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, nesta Câmara Municipal, se efectuaram celebrações, renovações e rescisões de contratos de trabalho a termo resolutivo certo com os seguintes indivíduos,
durante os meses de Abril e Maio de 2006:
Contratos a termo resolutivo certo:
Maria Alexandrina Garrett dos Santos Dias, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, para exercer funções na Divisão Administrativa — limpeza do edifício municipal, remunerada pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis meses, com início em 5 de Abril de 2006.
Ricardo Filipe Neves Claro, com a categoria de auxiliar administrativo, para exercer funções na Divisão de Serviços Sociais e Culturais — CEAJA, remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de
seis meses, com início em 5 de Abril de 2006.
Cláudia Sofia Alves Mata, com a categoria de arquitecto-estagiário, para exercer funções na Divisão de Administração Urbanística —
Habitação, remunerada pelo escalão 1, índice 321, pelo prazo de seis
meses, com início em 24 de Abril de 2006.
António Augusto Pereira Pardal, com a categoria de ajudante de
canalizador, para exercer funções na Divisão de Serviços Urbanos —
Águas, remunerado pelo índice 130, pelo prazo de seis meses, com
início em 28 de Abril de 2006.
Fernanda Cavaleiro da Cruz Martinho, com a categoria de ajudante
de jardineiro, para exercer funções na Divisão de Serviços Urbanos —
Jardins, remunerada pelo índice 130, pelo prazo de seis meses, com
início em 3 de Maio de 2006.
Maria de Lurdes Madeira Neves Garrett da Silva, com a categoria
de ajudante de jardineiro, para exercer funções na Divisão de Serviços
Urbanos — Jardins, remunerada pelo índice 130, pelo prazo de seis
meses, com início em 3 de Maio de 2006.
Sandra Isabel Bandarra Lourenço Ratão, com a categoria de ajudante de jardineiro, para exercer funções na Divisão de Serviços Urbanos — Jardins, remunerada pelo índice 130, pelo prazo de seis meses,
com início em 3 de Maio de 2006.
Nomes

António Augusto Bastos Santos ...................
Rui Manuel Montalvo Pombas Sérgio .........

Ana Paula Zeverino Gonçalves, com a categoria de auxiliar técnico de turismo, para exercer funções na Divisão de Serviços Sociais
e Culturais — Turismo, remunerada pelo escalão 1, índice 199, pelo
prazo de seis meses, com início em 8 de Maio de 2006.
Patrícia Isabel Conceição Rebolo, com a categoria de assistente administrativo, para exercer funções na Divisão de Administração Urbanística — Apoio Administrativo, remunerada pelo escalão 1, índice 199,
pelo prazo de seis meses, com início em 15 de Maio de 2006.
Renovações — nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, em conjugação com o n.º 1 do artigo 5.º
do Código do Trabalho, consideram-se renovados os contratos de trabalho de Miguel Godinho Gouveia até ao dia 30 de Setembro de 2006,
Paula Cristina Pires Rocha Belides até ao dia 3 de Abril de 2007, Cíntia
Susana Ferreira Batista Mateus Mendes até ao dia 17 de Abril de 2007,
João Manuel Santos Machado até ao dia 17 de Abril de 2007, Eulália
Maria Estrela Santa Paixão da Silva até ao dia 25 de Abril de 2007,
José Augusto Cardoso de Oliveira até ao dia 25 de Abril de 2007, Carlos Alberto Ribeiro Ramos até ao dia 1 de Maio de 2007, Luciano
Manuel Bolota Xavier Porfírio até ao dia 1 de Maio de 2007, Tânia
Isabel Nunes Luís até ao dia 1 de Maio de 2007, Hugo Miguel Ferreira
Fernandes, até ao dia 23 de Maio de 2007.
Rescisões — nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/97, de 17 de Julho, considera-se rescindido o contrato de trabalho de Jorge Manuel Monteiro Melo com
a categoria de limpa-colectores a partir de 7 de Fevereiro de 2006,
Hélia Maria Cardoso de Sousa com a categoria de cantoneiro de limpeza a partir de 14 de Fevereiro de 2006, Nuno Miguel Destapado
Fernandes com a categoria de motorista de transportes colectivos, a
partir de 21 de Fevereiro de 2006, e Maria Dulce Loução Carneiro
com a categoria de cozinheira, a partir de 1 de Março de 2006.
7 de Junho de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Paulo Alves Machado.
1000303060

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Aviso
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, faz-se pública a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo, por urgente
conveniência de serviço, com os seguintes indivíduos:
Categoria

Início contrato

Prazo (meses)

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais ...........
Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais ...........

15-5-2006
15-5-2006

12
12

9 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Joaquim Gameiro de Sousa Gomes.

Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 9 de Junho de 2006, foi nomeado, em conformidade com o n.º 8 do artigo 6.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, na categoria de técnico profissional especialista principal (desenhador), o único classificado no concurso a que alude o aviso datado de 24 de Abril de 2006 e afixado em 9 de Junho de
2006, Amílcar Bastos Bento Ferreira.
O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, conforme o disposto no
n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
12 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes.
1000303058

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 63/2006-RH
Dispensa de estágio
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 14 de Junho de 2006, no uso dos poderes que lhe são con-

3000208407

feridos pelo disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, e de acordo com a deliberação do júri do estágio para ingresso na carreira/categoria de técnica de artes plásticas
de 2.ª classe, foi dispensada da frequência de estágio, pelo período ainda
em falta, para ingresso naquela carreira/categoria a candidata Gisela
Corina Antunes Borrego Santos Augusto.
Assim, foi nomeada definitivamente para o lugar de técnica de artes
de 2.ª classe, com efeitos à data da respectiva reunião do júri (9 de
Junho de 2006).
(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
3000209935

Aviso n.º 64/2006-RH
Contrato administrativo de provimento
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 16 de Junho de 2006, se inicie após a referida publicação
no Diário da República, o contrato administrativo de provimento
pelo período de um ano, prorrogável nos termos da lei, para um
lugar de técnico superior jurista de 2.ª classe — estagiário (escalão 1/
índice 321), ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/

