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CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

B) Entrevista profissional de selecção — visa determinar e avaliar,
mediante uma relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e aptidões do candidato, por comparação com o
perfil de exigências da função, sendo que os critérios de apreciação e
ponderação da referida entrevista, constam em acta de reunião do
júri de 6 de Junho de 2006, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.
9 — A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores, resultante da média aritmética simples das classificações obtidas
em cada um dos métodos de selecção, sendo excluídos os candidatos
com classificação inferior a 9,5 valores.
10 — Em caso de igualdade de classificação entre candidatos, os
critérios de preferência a adoptar serão os constantes do artigo 37.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.
11 — Composição do júri:

Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Tarouca, faz público que, nos termos 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, aplicado à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, por seu despacho datado de 27 de Junho de 2006, procedeu à nomeação definitiva de
Manuel José dos Santos Carvalho, na categoria de fiscal municipal
especialista (escalão 1, índice 269), da carreira de fiscal municipal, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Tarouca, na
sequência de concurso interno de acesso geral aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 45, de 3 de Março
de 2006.
Mais se torna público que o nomeado deverá aceitar a nomeação
no respectivo lugar no prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Presidente — vice-presidente da Câmara, Luís Manuel Gonçalves.
Vogais efectivos:

28 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário Caetano
Teixeira Ferreira.
3000209902

Vereador a tempo inteiro, Joaquim Gonçalves Serras, e a chefe de
Divisão Administrativa e Financeira, Maria Aldina Ascenso Silva
Passarinho.

Aviso n.º 78/06

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
Aviso n.º 71/2006

Vogais suplentes:
Chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, Luís Carlos Bandeira Martins, e o encarregado PMPVA Transportes — Filipe Duarte
Mora Alves Farinha Tereso.
O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e ou impedimentos.
12 — Afixação das listas — a relação dos candidatos admitidos será
afixada, nos termos do n.º 2 dos artigos 33.º e 34.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 candidatos excluídos serão
notificados, nos termos do artigo 34.º do citado decreto-lei.
Os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e local da
realização das provas, nos termos previstos no artigo 35.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.
A lista de classificação final será notificada aos candidatos, nos
termos do artigo 40.º do referido decreto-lei.
13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
14 — Em cumprimento do disposto pelo n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, nos concursos externos de ingresso em que o número de lugares a preencher seja de
um ou dois, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
7 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Constantino Moleirinho.
1000303050

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de chefe de repartição
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
proferido em 12 de Junho de 2006, e em sequência do concurso acima mencionado, cuja lista de classificação final foi homologada a 2 de
Maio de 2006, foram nomeados na categoria de chefe de repartição,
Maria Manuela Marques Brandão Rua Cardoso e Francisco José Ferreira Simões.
Os candidatos deverão tomar posse nos 20 dias após publicação do
presente aviso no Diário da República, 3.ª série.
12 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Armindo B. A.
Costa.
1000303064

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL
Aviso n.º 37/DGAP/2006
Torna-se público que, por despacho de 14 de Junho de 2006, foram renovados, por igual período, os contratos de trabalho a termo
resolutivo com: Maria do Carmo Paredes Vilela Matos, Ana Maria de
Carvalho Morais Gomes, Maria Manuela Costa de Aquino Ferreira,
Ermelinda Piedade Fernandes Rodrigues, Cidália Maria Macieirinha
Correia Martins, Maria Salomé Martins da Silva e Clementina Esteves Moura Pereira, para o exercício de funções correspondentes às de
categoria de auxiliar de acção educativa.
6 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel do Nascimento Martins.
1000303051

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da
signatária, de 12 de Junho de 2006, se procedeu à nomeação, no lugar
de engenheiro do ambiente de 2.ª classe, da candidata, Ana Cristina
Lopes Romeiro, aprovada em estágio e cujo aviso foi publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 157, de 6 de Julho de 2004.
A candidata nomeada deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.
12 de Junho de 2006. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo.
3000209980

Aviso
Contrato administrativo de provimento
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador da Câmara Municipal
de Viseu, no uso da competência delegada, torna público, em cumprimento do disposto no n.º 1, alínea b), do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que por despacho de 29 de Março de
2006, determina celebrar contrato administrativo de provimento, nos
termos do n.º 2, alínea c), do artigo 15.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, para frequência de estágio, para ingresso na carreira técnico superior — agro-pecuária, com Madalena do
Rosário Marques de Sousa Almeida, candidata classificada em 1.º lugar
no respectivo concurso. (Processo isento de visto do Tribunal de
Contas.)
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A candidata tem 20 dias úteis, após a publicação do presente aviso
no Diário da República, para iniciar funções.
16 de Junho de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de Magalhães.
3000209901

local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho do signatário de 23 de Junho de 2006, foi nomeada Ana Paula Vieira Silva, para a categoria de assistente administrativo principal.
23 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, (Assinatura ilegível.)
1000303020

JUNTA DE FREGUESIA DA BRANDOA
Aviso
Caducidade de contrato
Para cumprimento 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 o contrato
de trabalho a termo incerto com Jorge Manuel Ferreira Gaspar cessa
os seus efeitos no dia 4 de Julho de 2006.
21 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta, Armando Jorge
Paulino Domingos.
3000209946

JUNTA DE FREGUESIA DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho datado de 23 de Junho do corrente ano, no uso da competência que lhe
confere a alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do concurso externo de acesso geral para provimento de um
lugar de cantoneiro de limpeza, nomeou, nos termos do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cantoneiro de
limpeza, Albino da Silva Martins, escalão 1, índice 155, da tabela dos
funcionários e agentes da Administração Pública, devendo aceitar o
cargo, no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do aviso na
3.ª série do Diário da República.

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE CASTELÕES
Aviso
Nomeação
Faz público que, por despacho do presidente da Junta de Freguesia
de 23 de Junho de 2006, e na sequência do concurso externo de ingresso para preenchimento de uma vaga de auxiliar administrativo,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 56,
de 20 de Março de 2006, se procedeu a nomeação da candidata aprovada:
Maria Madalena Correia de Bastos.
O concorrente nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
23 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta, Jorge Tavares da
Costa.
1000303063

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA
Aviso

Aviso n.º 01/2006

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados, na sua reunião de 1 de Junho do corrente ano, deliberou, por unanimidade, conceder a Maria
Gorete da Silva Cabral Soares, assistente administrativa especialista,
licença sem vencimento por 90 dias, ao abrigo do n.º 1 artigo 74.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de 3 de
Julho de 2006.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a), do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração

19 de Junho de 2006. — A Presidente do Conselho de Administração, Berta Maria Correia de Almeida Melo Cabral. 1000303022

27 de Junho de 2006. — O Presidente da Junta, José António Roque Martins.
1000303055

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO

