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Elisabete Maria Freixo Coelho, escalão 1, índice 128.
Helena Isabel Narciso Mendes, escalão 1, índice 128.
Liliana Isabel Canhoto Correia, escalão 1, índice 128.
Margarida Rosa Sousa Jaques, escalão 1, índice 128.

Bandeira — amarela. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro.
Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Alfundão — Ferreira do Alentejo».

9 de Agosto de 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306439

6 de Outubro de 2006. — O Presidente, Carlos Manuel Bonito
Raposo.
1000306448

Aviso SRH/AV-15/06
Renovação da função de coordenador técnico
Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, determino a
renovação da função de coordenador técnico de Paulo Alexandre
Basílio Batista, a partir de 1 de Outubro de 2006, pelo período de
dois anos (cf. o n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de Março).
16 de Agosto 2006. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
1000306437

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Aviso
Torna-se público que, por despacho do signatário de 25 de Setembro de 2006, foi nomeada, para provimento de um lugar de técnica
superior de 2.ª classe (design), a candidata classificada em 1.º lugar
no concurso efectuado, Filipa Tavares Batista, com efeitos a partir
de 4 de Agosto de 2006, data do início do estágio, do qual viria a ser
dispensada por deliberação do júri do concurso de 21 de Setembro de
2006.
27 de Setembro de 2006. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.
3000217046

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Aviso
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 pelo n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, em 7 de Setembro de 2006, se procedeu à rescisão de um contrato de trabalho a termo certo com o técnico superior 2.ª de classe Manuel Ricardo Grilo Barata, a seu pedido,
cujo contrato terminava em 14 de Abril de 2007.
Esta rescisão deve-se ao facto de o referido funcionário iniciar na
mesma data as funções de técnico superior (estagiário) no quadro desta
Câmara Municipal. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
28 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira.
1000306446

JUNTA DE FREGUESIA DE BOBADELA
Aviso
Renovação de contratos de trabalho a termo
resolutivo certo
Para efeitos e nos termos do n.º 1, alínea b), 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 deliberação da Junta de Freguesia de Bobadela de 16 de
Agosto de 2006, serão renovados pelo período de um ano, a partir de
1 de Outubro de 2006, os contratos de trabalho a termo resolutivo
certo celebrados com os trabalhadores Eduardo Palma Machado e
Manuel Joaquim Oliveira Cantante na categoria de jardineiro e Álvaro Martins Marques e José Escoval Costa na categoria de limpa-colectores.
1 de Setembro de 2006. — O Presidente, Fernando Neves da S.
Carvalho.
3000215313

JUNTA DE FREGUESIA DE CERDEIRA
Edital
Brasão, bandeira e selo
Joaquim Manuel Costa Matos, presidente da Junta de Freguesia de
Cerdeira, do município de Sabugal, torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da freguesia de Cerdeira, do município de
Sabugal, tendo em conta o parecer emitido em 5 de Setembro de 2006,
pela comissão de heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta
desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 7 de
Outubro de 2006.
Brasão — escudo de ouro, três cachos de cerejas vermelho, com os
pés de verde, alinhados em roquete; em campanha, ponte de três arcos negro, lavrada do campo, firmada nos flancos e movente de um
pé ondado de duas tiras ondadas de azul e prata. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Cerdeira — Sabugal».
Bandeira — vermelha. Cordão e borlas de prata e vermelho. Haste
e lança de ouro.
Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Cerdeira — Sabugal».
7 de Outubro de 2006. — O Presidente, Joaquim Manuel Costa
Matos.
1000306465

JUNTA DE FREGUESIA DE ALFUNDÃO
Edital

JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA

Brasão, bandeira e selo

Aviso n.º 4/2006

Carlos Manuel Bonito Raposo, presidente da Junta de Freguesia de
Alfundão, do município de Ferreira do Alentejo, torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da freguesia de Alfundão,
do município de Ferreira do Alentejo, tendo em conta o parecer
emitido em 19 de Julho de 2006, pela comissão de heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da
Assembleia de Freguesia de 30 de Setembro de 2006.
Brasão — escudo de azul, com dois ramos de oliveira de ouro, frutados de negro e alinhados em faixa; em chefe, flor-de-lis de prata e,
em campanha, ponte de três arcos, de prata, lavrada de negro, firmada nos flancos e movente de campanha diminuta de três tiras ondadas
de prata e azul. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco,
com a legenda a negro: «Alfundão».

Concurso externo de ingresso para admissão
de um auxiliar de serviços gerais
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Leiria de 14 de Setembro do ano em curso, foi
homologada a acta classificativa dos candidatos ao lugar de auxiliar
de serviços gerais e, por deliberação de 6 de Outubro de 2006, foi
nomeada para ocupar o lugar a candidata classificada em primeiro lugar
no concurso em epígrafe Ana Paula Mota da Silva — 17,50 valores.
A candidata acima referida deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
9 de Outubro de 2006. — A Presidente, Laura Maria S. Sousa
Esperança.
1000306453

