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N.º 131 — 10 de Julho de 2006

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

