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Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 19 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
CÂMARA MUNICIPAL
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso

Aviso

Torna-se público que, por despacho da vereadora do Pelouro dos
Recursos Humanos de 30 de Outubro de 2006, foram reclassificados,
profissionalmente, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, e Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, os auxiliares administrativos, Mariana Batista Salas Cardoso e António José
Grego Gomes Néné, para a categoria de assistentes administrativos,
escalão 1, índice 199, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2006.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, vogal do conselho de
administração dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público, de harmonia
com a deliberação do conselho de administração tomada na reunião
que teve lugar no dia 30 de Outubro de 2006, que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso, concurso interno de acesso geral com vista ao provimento de
um lugar de assistente administrativo principal, do quadro de pessoal
destes serviços municipalizados.
1 — O presente concurso visa, exclusivamente, o preenchimento
do lugar posto a concurso, esgotando-se com o preenchimento da
vaga.
2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, e o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412/98, de 30 de
Dezembro.
3 — Conteúdo funcional — de acordo com o Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.
4 — Local de trabalho — área do concelho da Maia.
5 — Vencimento — o vencimento será o correspondente ao índice mais aproximado que couber na estrutura remuneratória da categoria para a qual se faz a promoção, não podendo resultar um impulso
salarial inferior a 10 pontos.
6 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

15 de Novembro de 2006. — A Directora do Departamento de
Administração e Finanças, em regime de substituição, Ana Rita de
Almeida Costa.
1000308633

JUNTA DE FREGUESIA
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS
Aviso
Exoneração
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros em
22 de Novembro de 2006, foi diferido o pedido de exoneração da
cantoneira de limpeza do quadro desta autarquia, Maria das Dores
Duarte, a partir de 23 de Novembro de 2006.
24 de Novembro de 2006. — A Presidente da Junta, Glória Maria
Trindade Simões.
1000308661

a) Gerais — possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Especiais — possuir os requisitos definidos no artigo 8.º, n.º 1,
alínea a), do Decreto-Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro, até ao termo
do prazo fixado para o presente concurso.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

7 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através da aplicação dos métodos de selecção seguintes:

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados deliberou, na sua reunião de 16 de Novembro de 2006, autorizar o pedido de licença
sem vencimento de longa duração do operador de estações elevatórias Filipe Miguel Pinheiro Nunes, com início a 1 de Dezembro
de 2006.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Elmiro Carreira Mendes.
1000308611

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.º 30/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Loures, em reunião de 21 de Novembro de
2006, deliberou nomear os candidatos aprovados no concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares na categoria
de serralheiro civil principal, cujo aviso de abertura n.º 11/2006,
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 86, de 4 de
Maio de 2006:
Hugo Manuel Betao Gordinho Carvalho.
José António Martins Antunes.
Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.
Mais se torna público que os nomeados deverão assinar os termos
de aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis contado da data
da publicação deste aviso no Diário da República.
24 de Novembro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge Manuel Firmino Baptista.
3000221584

a) Avaliação curricular;
b) Prova teórica de conhecimentos gerais e específicos.
8 — Avaliação curricular — tem por objectivo avaliar as aptidões
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise dos respectivos currículos profissionais e ponderará, designadamente, a habilitação académica, a experiência profissional na carreira, e a classificação de serviço.
9 — Prova teórica de conhecimentos gerais e específicos — o
programa da prova será o seguinte:
Matemática;
Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
e pelos Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de
11 de Maio;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.
10 — A data da realização da prova teórica de conhecimentos será
comunicada directamente aos candidatos através de carta registada.
11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão
ser formalizadas por requerimento, dirigido ao presidente do conselho de administração, podendo o mesmo, bem como toda a documentação que o deva acompanhar, ser entregue pessoalmente na Secção
de Recursos Humanos destes Serviços Municipalizados, durante as horas
de expediente, ou remetido através de correio registado com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, e nele deverão
constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de nascimento, residência, código postal, telefone, número,
data de emissão, serviço processador e validade do bilhete de identidade e número de contribuinte);
b) Habilitações literárias;
c) Menção ao concurso a que se candidata, bem como referência
ao número, data e série do Diário da República onde se encontra
publicado o presente aviso;

