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Diário da República, 2.a série — N.o 222 — 19 de Novembro de 2007
dia 2 de Outubro, o contrato de trabalho a termo certo celebrado
com Edmundo Manuel Goulart Botelho, nos termos da alínea d)
do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98,
de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, para exercer as funções de coveiro.
18 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063610
Aviso (extracto) n.o 22 673/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foram
nomeados, com efeitos a 31 de Outubro de 2007, para ocuparem
dois lugares de operário principal da carreira de canalizador, do grupo
de pessoal operário qualificado, Luís Carlos Garcia Silveira e José
Manuel Maciel Gomes. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063601

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
Aviso n.o 22 678/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de quatro lugares
para técnico superior de geografia de 1.a classe
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho superior
de 5 de Novembro de 2007, foram nomeados como técnicos superiores
de geografia de 1.a classe André Paulo Neves Hipólito, Carlos Manuel
Guerra Nascimento, Gizela Margarete Gomes Mota e Luís António
Sousa Vieira, na sequência do concurso em epígrafe, cujo aviso de
abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 5, de
8 de Janeiro de 2007.
5 de Novembro de 2007. — Por subdelegação de competências do
Vereador dos Recursos Humanos, a Directora do Departamento, Cristina Silva.
2611063585

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS

o

Aviso (extracto) n. 22 674/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi
nomeado, com efeitos a 31 de Outubro de 2007, para ocupar um
lugar de operário altamente qualificado principal da carreira de mecânico Luís Carlos Silva Vieira. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
31 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063598
Aviso (extracto) n.o 22 675/2007
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi
nomeado, com efeitos a 1 de Novembro de 2007, para ocupar um
lugar de operário qualificado da carreira de electricista Olavo Manuel
Goulart Silva. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
1 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro.
2611063596

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Aviso n.o 22 676/2007
Nomeações
Por despacho de 31 de Outubro de 2007 do vereador da área de
Recursos Humanos (subdelegação de 20 de Agosto de 2007, publicado
no Boletim Municipal, n.o 705, de 23 de Agosto de 2007), foram Ana
Maria Velada Paulino de Carvalho, Ana Paula Fortunato Costa, Carlos
Manuel Borges Ferreira, Eduardo Manuel Rodrigues Batista Alves,
Célia Maria Matos Fernandes, Hélder Carlos Gomes Soares Dinis
e João António Carvalho da Silva, especialistas de informática do
grau 2, nível 1, do grupo de pessoal de informática, nomeados, precedendo concurso, especialistas de informática do grau 3, nível 1,
do grupo de pessoal de informática, do quadro de pessoal deste
município.
8 de Novembro de 2007. — O Vereador da Área de Recursos
Humanos, José Cardoso da Silva.
2611063534

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ
Aviso n.o 22 677/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente desta Câmara Municipal de 30 de Outubro de 2007, foi concedida ao assessor principal da carreira de arquitecto do quadro de
pessoal desta autarquia Carlos Manuel Bota Filipe do Carmo Cunha
licença sem vencimento por um ano, com início no dia 5 de Novembro
de 2007, ao abrigo e nos termos do disposto no artigo 76.o e no
n.o 1 do artigo 104.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
5 de Novembro de 2007. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vereador, Manuel Possolo Morgado Viegas.
2611063584

Aviso n.o 22 679/2007
Concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento de um lugar
de técnico 2.a classe, sociologia — Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 5 de Novembro de 2007, Cândida da Silva Reis Fragoso foi nomeada
definitivamente para o lugar de técnica superior de 2.a classe, área
de Sociologia, da carreira de técnico superior, sociologia, na sequência
da dispensa de estágio de ingresso na referida carreira, por deliberação
do júri do concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário
com vista ao provimento de um lugar de técnico superior de 2.a classe,
área de sociologia, aberto pelo aviso n.o 4/2005, de 17 de Maio, e
publicado no Diário da República, 3.a série, n.o 112, de 14 de Junho
de 2005, sendo integrada no escalão 1, índice 400, devendo a candidata
tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)
5 de Novembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Beraldino
José Vilarinho Pinto.
2611063685

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA
Aviso (extracto) n.o 22 680/2007
Rescisão de contrato de trabalho a termo certo
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.o 1 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, e ao abrigo
do n.o 3 do artigo 447.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, torna-se
público que foi rescindido o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo celebrado com Pedro Miguel Paixão Conrado Borralho, técnico
superior de 2.a classe de sociologia, com efeitos a partir de 15 de
Setembro de 2007.
9 de Outubro de 2007. — O Vereador, com competências delegadas,
(Assinatura ilegível.)
2611063531

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA
Aviso n.o 22 681/2007
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 23 de Outubro, proferido no uso de competência
própria e na sequência da entrada em vigor em 23 de Outubro de
2007, do novo Regulamento da Estrutura, Organização e Quadro
de Pessoal dos Serviços da Câmara Municipal de Mira, publicado
no 2.o suplemento ao Diário da República, 2.a série, n.o 203, de 22
de Outubro de 2007, que operou a reorganização dos serviços, pelo
qual foram extintos três lugares de cozinheiras, foram determinadas
as reclassificações profissionais, das funcionárias infra-referidas, por
estarem cumpridos os requisitos previstos no Decreto-Lei n.o 497/99,

