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N.º 132  11 de Julho de 2006

(Processos não sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

(Processos não sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303101

8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303104

Aviso

Aviso

Concurso externo de ingresso para cinco lugares
de cantoneiro de arruamentos

Concurso externo de ingresso para quatro lugares
de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais

Nomeação

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 João Francisco Silva Boto, Luís Miguel Pereira da Conceição, José Francisco Guerreiro Soromenho, António Avelino Neves e
João Pedro Santos Martins, 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.
(Processos não sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

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 Paulo José Varela Gordinho, Hugo Rodrigo
Gonçalves Cabrita, Sérgio António Lourenço Marques e Manuel
António Bárbara Jacinto, ficando posicionados no escalão 1, índice 155.
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.
(Processos não sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303102

Aviso
Concurso externo de ingresso para cinco lugares
de cantoneiro de limpeza
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 Ana Luísa Lamy Gabriel Coelho, José Augusto
Almeida dos Santos, Pedro Miguel Araújo, Vítor Manuel Silva Dias
e Vítor Diogo Lopes, ficando posicionados no escalão 1, índice 155.
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.
(Processos não sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303105

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar
de serralheiro civil
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 7 de
Junho de 2006, foi nomeado, 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, o candidato António João Duarte Maia, ficando posicionado no escalão 1,
índice 142.
O nomeado deverá 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.
(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)
8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303106

8 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, José Inácio Marques Eduardo.
1000303103

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso

Aviso

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de pedreiro

Torno público que o funcionário desta Câmara Municipal, César
Paulo Oliveira Ferreira, que se encontrava a exercer funções, em
regime de requisição, no Centro de Emprego de Penafiel, desde
1 de Junho de 2004, passou à situação de cedência especial, prevista no artigo 23.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, a partir
do dia 1 p. p.

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 Vitorino Libório Duarte e Bruno Miguel Silva Correia, 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.

12 de Junho de 2006.  O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães.
1000303107

Aviso
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/
2003, de 27 de Agosto, torna-se público que, por despacho de 8 de
Junho do corrente ano, autorizei a renovação do contrato de traba-

