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A nomeada deverá aceitar o lugar acima mencionado no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso na 3.ª série do
Diário da República, ficando exonerada das anteriores funções, à data
da posse na nova categoria.
5 de Setembro de 2006. — O Vereador, com delegação de competências, Francisco José Silvério Casimiro.
1000305654

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

do n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Ana
Maria Maçarico Jorge, Helena Isabel Couto Rufino e Adelaide Maria
Tomás Noronha Pereira Maia, para o exercício das funções de auxiliar de serviços gerais, ficando válidos até 19 de Setembro de 2007.
A celebração dos contratos foi publicada no apêndice n.º 135 ao
Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de Outubro de 2005.
4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
1000305619

Aviso

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Prorrogação de contrato de trabalho a termo resolutivo

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
4 de Setembro de 2006, no uso da competência conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.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, foi prorrogado, por mais seis meses, o prazo do contrato
de trabalho a termo resolutivo, celebrado em 19 de Setembro de
2005, ao abrigo do n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com Ana Maria do Couto Godinho, para o exercício das
funções de auxiliar de serviços gerais, ficando válido até 19 de Março
de 2007.
A celebração do contrato foi publicada no apêndice n.º 135 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de Outubro de 2005.

Rescisões de contratos de trabalho
a termo resolutivo certo

4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
1000305616

Aviso

Por despacho de 12 de Julho de 2006, do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 6 de Junho de 2006, Boletim
Municipal n.º 643, de 16 de Junho de 2006), foram autorizadas as
rescisões de contratos de trabalho a termo resolutivo certo dos cantoneiros de limpeza, Nuno Alexandre Rosa Alves, Nuno Miguel Goes
Balancho, Nuno Emanuel Martins dos Santos, Nuno Miguel Lucas
Cardiga, Patrícia Alexandra Pereira Clemente e Patrícia Jesus Colaço
Pimenta Fernandes, a partir de 26 de Maio de 2006.
12 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso.
3000215583

Aviso
Nomeações

Prorrogação de contrato de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 4 de
Setembro de 2006, no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.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, foi
prorrogado, por mais um ano, o prazo do contrato de trabalho a termo resolutivo, celebrado em 12 de Setembro de 2005, ao abrigo do
n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com João Paulo Cardoso Albino, para o exercício das funções de coveiro, ficando
válido até 12 de Setembro de 2007.
A celebração do contrato foi publicada no apêndice n.º 132 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de Outubro de 2005.
4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
1000305617

Aviso
Prorrogação de contrato de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
4 de Setembro de 2006, no uso da competência conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.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, foi prorrogado, por mais um ano, o prazo do contrato de trabalho a termo resolutivo, celebrado em 12 de Setembro de 2005, ao abrigo do n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, com Paulo Manuel Carranço Vicente Pinho, para
o exercício das funções de cantoneiro de limpeza, ficando válido
até 12 de Setembro de 2007.
A celebração do contrato foi publicada no apêndice n.º 132 ao Diário
da República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de Outubro de 2005.
4 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
1000305618

Aviso

Por despacho de 8 de Setembro de 2006, do director municipal de
Gestão de Recursos Humanos (subdelegação de 6 de Junho de 2006,
Boletim Municipal n.º 643, de 16 de Junho de 2006):
Carla Sarmento de Carvalho Gonçalves, Elizabete Correia Pio
Quinto de Campos, Fernanda Maria Correia Martins, Mirna Liris
Xavier Mascarenhas, Hugo Alexandre da Silva Pinto, Rosa Maria
Godinho da Silva Guerreiro Sebastião, Maria de Fátima Oliveira Mota
Fonseca Rocha, Anabela Saraiva Rodrigues, Maria Manuela Dias
Nunes, Maria Eduarda Black dos Reis e Judite Maria Marques Cordeiro, técnicas superiores (serviço social) de 2.ª classe — nomeadas,
precedendo concurso, técnicas superiores (serviço social) de 1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste
município.
Rui Manuel da Silva Colorado Duarte, José Vítor dos Reis, Paulo Raúl Dias Ribeiro, Orlando Jorge Monteiro dos Santos, Ana
Isabel Correia Reis de Amaral, Luís Manuel Gomes Vaz, Pedro
Miguel Frazão Capitão, Hélder José de Almeida Mestre, Ana Paula
de Carvalho Ribeiro Fernandes, Paulo Luís Santos Mendes, Miguel
Nogueira da Trindade Oliveira, Dulce de Melo Bragança, Sandra
Isabel Oliveira Chamusco Bernardino, Odovaldo Wong Fat Seng,
José Maria Almeida Rainha de Oliveira Simões, Carlos Guilherme
Serrado de Freitas, Fernando Jorge de Abreu e Sousa, Francisco
António Pinto Coelho, João António Nunes Martins, Victor Fernando Costa Martins, Jorge Manuel de Matos Martins, António
José Cardoso Botelho, António Manuel Alcobia Serôdio, Carlos
Guilherme Costa dos Santos, técnicos de informática grau 1, nível 1 — nomeados, precedendo concurso, técnicos de informática
grau 2, nível 1, do grupo de pessoal de informática, do quadro de
pessoal deste município.
Maria Fernanda Andrade da Silva Peixoto de Aboim Chaves, Marina Áurea Pereira Garcês Gonçalves e Teresa Cristina Barreiros Martins
Tavares Gonçalves, técnicas superiores (línguas e literaturas modernas) principais — nomeadas, precedendo concurso, técnicas superiores (línguas e literaturas modernas) assessoras, do grupo de pessoal
técnico superior, do quadro de pessoal deste município.
14 de Setembro de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno
Fragoso.
3000215584

Prorrogação de contrato de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 4 de
Setembro de 2006, no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.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, foi
prorrogado, por mais um ano, o prazo dos contratos de trabalho a
termo resolutivo, celebrados em 19 de Setembro de 2005, ao abrigo

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Agosto de 2006, foi nomeado, definitivamente, na categoria
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de assessor da carreira de arquitecto do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loulé, o candidato
Luís de Jesus Faria Pires, aprovado no concurso interno geral de acesso para preenchimento de um lugar na categoria de assessor da carreira de arquitecto do grupo de pessoal técnico superior (concurso n.º 05/
2006), aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 81, de 26 de Abril de 2006.
O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Setembro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José
Manuel Valente Graça.
1000305647

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO
Aviso
Para efeitos do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do
presidente datado de 25 de Julho de 2006, e com início em 1 de Agosto
de 2006, foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo —
termo certo, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, por um ano, com Alberto Carlos de
Azevedo Mendonça Vila, na categoria de coveiro — pessoal auxiliar,
com a remuneração ilíquida mensal de 498,98 euros. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)
2 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Martins Frutuoso.
1000305659

Ana Margarida F. C. Teresinha, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Cátia Alexandra L. Mateus, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Cláudia Vitória Custódia Vaz, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Elisabete Silva Bernardo Martins, auxiliar de acção educativa —
renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Fernanda Maria Jesus Oliveira Jensen, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 30 de Setembro de
2006.
Helena Silva Amador Barreira, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 30 de Setembro de 2006.
Mara Lúcia Belchior Domingos, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Maria da Assunção S. Silvestre, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 30 de Setembro de 2006.
Maria do Céu Santos Iacopino, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Maria Isabel G. C. Bernardino, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Marisa Isabel Silvina Teixeira, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Marta Isabel Gonçalves Paulino, auxiliar de acção educativa —
renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
Sílvia Isabel J. D. Lourenço, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir 20 de Setembro de 2006.
Vera Lúcia Santos Dias, auxiliar de acção educativa — renovado
por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.
30 de Agosto de 2006. — O Vereador, em regime de permanência,
Carlos Alberto Silva Oliveira.
1000305656

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
Aviso
Para os devidos efeitos e 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 despacho de 16 de Agosto de 2006, foi renovado o contrato de
trabalho a termo resolutivo — termo certo, por mais dois anos, com
início em 16 de Setembro do corrente ano, com Catarina Eustáquio
Almeida Bucho Machado, na categoria de técnica superior de história, com remuneração ilíquida de 1287,68 euros. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
17 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel
Martins Frutuoso.
1000305657

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Aviso n.º 335/2006
Nomeação de pessoal
Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, faz público que a Câmara Municipal de Matosinhos,
em sua reunião de 10 de Abril de 2006, deliberou aplicar a pena de
demissão ao funcionário Ilídio Nascimeno Crisóstomo.
Data de envio do aviso para publicação no Diário da República,
21 de Agosto de 2006.
1 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto.
1000304911

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
Aviso
Renovação de pessoal contratado
a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos se torna público que foram renovados, nos
termos do n.º 1 do artigo 139.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 140.º
do Código do Trabalho, celebrados com os trabalhadores abaixo mencionados:
Ana Isabel F. André Oliveira, auxiliar de acção educativa — renovado por mais um ano, a partir de 20 de Setembro de 2006.

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 1 do artigo 34.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, torna-se público que, por meu despacho de 28 de Agosto de 2006, nomeei, com
efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006, nos termos do n.º 1 do
artigo 41.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, Vítor
José de Sousa Monteiro, para a categoria de especialista de informática do grau 1, nível 2, no âmbito de concurso externo de ingresso, a
que se refere o aviso de abertura de concurso, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 139, de 21 de Julho de 2005.
O interessado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar do
dia imediato ao da publicação deste aviso no Diário da República.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1
do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)
31 de Agosto de 2006. — O Presidente Câmara, Narciso Ferreira
Mota.
3000215572

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos da 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, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, torna-se público que foram renovados os seguintes
contratos:
Por mais um ano, com efeitos a 11 de Julho de 2006, inclusive, o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, celebrado ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com a trabalhadora Marta Inês Moreira Leitão Marçal — especialista
de informática (estagiária).
Por mais dois anos, com efeitos a 1 de Agosto de 2006, inclusive,
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, celebrados ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com os trabalhadores António Santos Matias, Deolinda Neves Santos
Oliveira, Manuel Neves Silva, Maria Adélia Carriço Neves e Maria
Lucinda Davim Silva — cantoneiros de limpeza.
Por mais dois anos, com efeitos a 24 de Agosto de 2006, inclusive, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo, celebrado ao
abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de

