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Diário da República, 2.ª série — Parte Especial
por possuir o perfil para prosseguir as atribuições, competências e os
objectivos do serviço da referida Divisão, conforme o mencionado na
acta da reunião do júri do procedimento concursal, realizada em 17 de
Maio de 2006, da qual consta a proposta de nomeação.
Nota curricular (académica e profissional).
Currículo académico:
Licenciada em História, mestre em História dos Descobrimentos e
da Expansão Portuguesa e doutoranda em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa.
Currículo profissional:
Exerceu as seguintes funções:
Professora de história desde o ano lectivo de 1987-1988, na Escola
Secundária do Cartaxo;
Escola C + S da Chamusca;
Escola Preparatória Mário Beirão, em Beja;
Escola C + S de Boticas;
Escola Preparatória de Alcanena;
Escola Básica 1,2,3 de Rio Maior;
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Tagarro, no Cartaxo; e
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. João II, em Santarém.
Exerceu os seguintes cargos: delegada de história, coordenadora do
Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas, directora de
turma, coordenadora dos directores de turma e membro da Assembleia de Escola e do Conselho Pedagógico.
Apresentou diversas comunicações em colóquios e conferências,
realizou diversos estudos e publicou diversos estudos e trabalhos.
Participação em diversos congressos, colóquios, cursos e acções de
formação em áreas como História, Literatura, Património e Museus.
1 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores.
3000209940

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
Aviso n.º 003/GAE/DDET/2006
Anulação
Informa-se que se procede à anulação do aviso n.º 001/GAE/DDET/
2006, publicado no dia 18 de Abril de 2006 no Diário da República,
da 3.ª série, relativo à abertura de concurso público para concessão de
uma licença de táxis — regime de estacionamento fixo — veículo com
lotação de sete lugares, incluindo condutor, freguesia de Santo André — local — Vila Nova de Santo André, município de Santiago do
Cacém, uma vez que o mesmo já tinha sido publicado no Diário da
República, da 3.ª série, de 15 de Março de 2006.

Nuno Peliquito de Morais Tavares — auxiliar dos serviços gerais.
Vítor Hugo Dias Moreira — auxiliar dos serviços gerais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 27 de Agosto.)
13 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303066

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que foi celebrado contrato a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Sérgio Miguel Ferreira
Pinto Correia, para a categoria de técnico superior — estagiário, a
ser remunerado pelo índice 321 e pelo período de um ano. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 27 de Agosto.)
13 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303067

Aviso
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, torna-se público que,
por meu despacho, procedi à renovação da contratação a termo resolutivo certo, por mais um ano, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com os seguintes trabalhadores:
António Ferreira Leite.
Luís Manuel Almeida Ferreira.
Marcelo de Oliveira Valente Ferreira.
19 de Junho de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui M.
Oliveira Costa.
1000303065

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Aviso
Transferência

26 de Maio de 2006. — O Vereador das Actividades Económicas e
Turismo (no uso da competência subdelagada através do despacho
n.º 021/GAP/2005), Álvaro Beijinha.
1000303030

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do signatário de 14 de Junho de 2006, foi aceite, ao abrigo do artigo 25.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, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a transferência de Catarina Raquel Ferreira de Sousa, assistente administrativo
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, nomeando-se
para igual categoria do quadro de pessoal desta Câmara Municipal,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 19 de
Junho de 2006. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

16 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000303035

Aviso

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, com fundamento na alínea f) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os contratados abaixo indicados:

Para os devidos efeitos se torna público que o concurso a seguir
indicado foi anulado por despacho do presidente da Câmara datado de
12 de Junho de 2006:

Início em 9 de Junho de 2006:
Ana Patrícia da Silva Oliveira — auxiliar dos serviços gerais.
André Ricardo Oliveira Pinto Amorim — auxiliar dos serviços gerais.
André Silva Remelhe Soares Ferreira — auxiliar dos serviços gerais.
Andreia Sofia Sousa Monteiro — auxiliar dos serviços gerais.
Carina Milene Sampaio Magano — auxiliar dos serviços gerais.
Cecília Pinho Teixeira Camisão — auxiliar dos serviços gerais.
Cristina Salomé Martins Oliveira — auxiliar dos serviços gerais.
Diana Rosa Silva Bastos — nadador-salvador.
Diogo de Almeida Vaz — nadador-salvador.
Flávio Rafael Matos Pereira — auxiliar dos serviços gerais.
Joel Patrício de Oliveira Coelho — nadador-salvador.
Liliana Patrícia Oliveira Costa — auxiliar dos serviços gerais.
Mário André da Costa Lima — auxiliar dos serviços gerais.
Nuno José Brandão Correia — auxiliar dos serviços gerais.

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de 2.ª classe — fiscal municipal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 247, de 27 de Dezembro de 2005.
19 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000303034

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO PICO
Aviso
Contratação de pessoal a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
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sua actual redacção, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, também na sua actual redacção, se torna público que no dia 2 de Maio de 2006, foi celebrado contrato de
trabalho a termo resolutivo certo com o indivíduo abaixo indicado,
nos termos previstos no artigo 8.º do Regime Jurídico do Contrato
Individual de Trabalho da Administração Pública, aprovado pela Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Paula Cristina da Silva Faria, técnico superior de 2.ª classe/área de
contabilidade e administração, escalão 1, índice 400, pelo prazo de
um ano.
30 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Joaquim
Neves da Costa.
3000208113

Aviso
Contratação de pessoal a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na
sua actual redacção, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, também na sua actual redacção, se torna público que no dia 2 de Junho de 2006, foi celebrado contrato de
trabalho a termo resolutivo certo com o indivíduo abaixo indicado,
nos termos previstos no artigo 8.º do Regime Jurídico do Contrato
Individual de Trabalho da Administração Pública, aprovado pela Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Nuno Manuel Vieira da Silva Monteiro, técnico superior de 2.ª classe/
área de engenharia civil — escalão 1, índice 400, pelo prazo de um
ano.
2 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Joaquim
Neves da Costa.
3000208112

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal
auxiliar.
Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho
de 2 de Junho de 2006, se encontra aberto concurso externo de ingresso para a categoria de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar, tendo em vista o preenchimento de um lugar vago do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Sardoal.
1 — Descrição sumária das funções — assegura o contacto entre
os serviços; efectua a recepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia mensagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta informações verbais ou telefónicas, transporta
máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigilância de instalações e acompanha os visitantes
aos locais pretendidos; estampilha correspondência, opera com elevadores de comando manual; quando for caso disso, procede à venda
de senhas para utilização das instalações; providencia pelas condições
de asseio, limpeza e conservação de portarias e verifica as condições
de segurança antes de se proceder ao seu encerramento, conforme
consta no Despacho n.º 4/88, publicado na 2.ª série do Diário da
República, de 6 de Abril de 1989.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para preenchimento da vaga existente e caduca com o respectivo preenchimento.
3 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 247/87,
de 17 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro.
4 — Local de trabalho e vencimento:
4.1 — O local de trabalho situa-se no Centro Cultural Gil Vicente
em Sardoal.
4.2. — O vencimento corresponderá a 412,06 euros, conforme
escalão 1, índice 128, da respectiva categoria, constante do mapa
anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e respectivas alterações. As condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da administração local.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Os requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, são os seguintes:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados por
lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente
exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando
obrigatório;
e) Não estar inibidos do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
5.2 — Requisitos especiais de admissão — possuir como habilitações literárias a escolaridade obrigatória.
6 — Prazo e forma para apresentação das candidaturas:
6.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República.
6.2 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas, mediante requerimento, devidamente datado e assinado, elaborado em
folhas normalizadas, branca ou azul de formato A4, dirigido ao presidente da Câmara do Sardoal e entregue pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos ou remetido pelo correio registado, com aviso
de recepção, expedido até ao termo do prazo de apresentação de
candidaturas, para Câmara Municipal do Sardoal, Praça da República,
2230-222 Sardoal, dele devendo constar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, filiação,
naturalidade, data de nascimento, número e data de bilhete de identidade, bem como o seu serviço emissor, número de contribuinte, residência, código postal e telefone);
b) Referência ao concurso a que se candidata, com indicação do
número e data do Diário da República onde se encontra publicado;
c) Habilitações literárias.
6.3 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado, sob
pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilitações
literárias, fotocópia do bilhete de identidade e número fiscal de contribuinte.
6.4 — Será dispensada a apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
n.º 5.1 desde que os candidatos declarem, em alíneas separadas, sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de admissão.
6.5 — Os candidatos que sejam funcionários, agentes ou contratados ao serviço da Câmara Municipal do Sardoal ficam dispensados de
apresentar a fotocópia do certificado de habilitações, desde que o
referido documento se encontre arquivado no respectivo processo
individual. Para tanto, deverão declará-lo no requerimento.
7 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidos, nos termos da lei.
7.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu requerimento, a
apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
7.2. — Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, os interessados têm acesso às actas e aos
documentos em que assentam as deliberações do júri, desde que o solicitem.
8 — Os métodos de selecção a utilizar são — prova escrita de
conhecimentos e entrevista profissional de selecção.
A) Prova escrita de conhecimentos — visa avaliar os níveis de conhecimentos académicos e profissionais dos candidatos exigíveis e
adequados ao exercício de determinada função. Esta prova com a
duração máxima de duas horas, com consulta, carácter eliminatório,
considerando-se excluídos os candidatos que tiverem classificação inferior a 9,5 valores, será classificada de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte legislação:
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (Competências e Regime Jurídico
de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias);
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local);
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 503/
99, de 20 de Novembro, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e

