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c) Fotocópia do bilhete de identidade e cartão de identificação
fiscal.
12  Falsas declarações  as declarações prestadas pelos candidatos implicam a sua exclusão, mesmo que já providos, independentemente de procedimento criminal, nos termos da lei penal.
13  Constituição do júri de admissão e do estágio  o júri do
presente concurso e de estágio terá a seguinte constituição:
Presidente  professor Agostinho Gomes Amaral Freitas, vice-presidente.
Vogais efectivos:
Dr. José Ângelo Duarte Andrade, técnico superior assessor principal, e engenheiro Paulo Manuel das Neves Santos, engenheiro técnico superior de 1.ª classe.
Vogais suplentes:
Dr. Artur Francisco Almeida de Oliveira, vereador da Câmara
Municipal, e Dr.ª Rosa Maria Gomes da Costa, técnica superior assessor.
O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente, nas suas faltas
e impedimentos.
14  Realização das provas  os candidatos admitidos serão notificados do dia, hora e local, nos termos do preceituado no artigo 35.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho.
15  Local de afixação da lista de classificação final  no átrio
dos Paços do Município de Fornos de Algodres e ainda pelos meios
referidos nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, conjugado com o disposto no artigo 6.º Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.
7 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Severino
Soares Miranda.
1000303094

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS
Aviso n.º 19/2006
Avaliação de estágio e nomeação
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto na alínea a)
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, torna-se público que, em 11 de Julho de 2005, foi homologada a acta relativa à avaliação da estagiária da carreira técnica superior de 2.ª classe (estagiário) engenheiro
zootécnico, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 220, de 17 de Setembro de 2004, Maria Helena
Pedruco Jorge Conceição, técnica superior 2.ª classe (estagiária)
18 valores.
Mais se torna público que, através de despacho do signatário datado de 12 de Junho de 2006, a candidata foi nomeada para a categoria
de técnico superior de 2.ª classe (engenheira zootécnica)  Maria Helena Pedruco Jorge Conceição.
A candidata deve tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.
13 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Girão Vitorino.
1000303083

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
Aviso
Reclassificação
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
vereador de pessoal datado de 12 de Junho de 2006, no uso de competências delegadas, ao abrigo do n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado Agostinho Ribeiro Lopes, técnico profissional principal, escalão 4, índice 274, para a
categoria de assistente administrativo especialista, escalão 2, índice 280, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro.
O reclassificado tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data
publicação do presente aviso.
O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
16 de Junho de 2006.  O Vereador de Pessoal, Domingos Bragança.
3000210094

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Aviso n.º 07/06-RH
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 8 de Junho de 2006, foi concedida à funcionária desta
autarquia, Maria de Fátima Maio Rocha, a exoneração do lugar de
operário qualificado (jardineira), com efeitos a partir de 8 de Junho de 2006.
20 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Agostinho
Ribau Esteves.
3000210144

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)
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, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram aceites, por mim, os pedidos de rescisão dos
contratos de trabalho a termo resolutivo certo, com os trabalhadores
abaixo mencionados:
Carla Luísa Patrício Barradas Silva  técnico superior de investigação social de 2.ª classe, com início a 5 de Julho de 2006 e rescindido a 2 de Abril de 2006.
Eva Maria de Sousa Horta Pacheco  auxiliar de serviços gerais,
com início a 31 de Dezembro de 2005 e rescindido a 13 de Maio de
2006.
João Pedro Guerreiro Vicente Veredas  jardineiro, com início a
10 de Março de 2006 e rescindido a 22 de Maio de 2006.
Bruno Ricardo Pinto Varela  cantoneiro de arruamentos, com
início a 6 de Março de 2006 e rescindido a 31 de Maio de 2006.
7 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303119

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso

Aviso n.º 171

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de asfaltador

Nos termos 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, torna-se público que, por meu despacho datado de 14 de Junho de 2006, foi contratado, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
pelo prazo de um ano, Hugo Nelson Fortunato Carvalho, com a categoria de operador de estações elevatórias  operário, para exercer
funções nas estações elevatórias do concelho de Grândola, a partir do
dia 19 de Junho de 2006, a ser remunerado pelo escalão 1, índice 189,
a que corresponde o vencimento de 608,43 euros.
23 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000303080

Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 7 de
Junho de 2006, foram nomeados, provisoriamente, na sequência do
concurso acima mencionado, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 7, datado de 10 de Janeiro de 2006, os
candidatos Francisco José Gomes Pereira e Paulo Cesário Vicente
Barros, ficando posicionados no escalão 1, índice 142.
Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

