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CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.o 13 784/2007

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.a classe, engenheiro biofísico

Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, por meu
despacho de 13 de Julho de 2007, ficou nomeado técnico superior
de 2.a classe, engenheiro biofísico, do quadro privativo de pessoal
desta autarquia local o licenciado Ricardo Rodrigues Osório de Bar-
ros, na sequência do procedimento concursal aberto mediante com-
petente aviso publicado no Diário da República, 2.a série (parte espe-
cial), n.o 165, de 28 de Agosto de 2006, devendo o candidato tomar
posse do lugar a prover no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República. [Nos termos
conjugados do disposto no n.o 1 do artigo 46.o, com o disposto na
alínea b) do artigo 114.o, ambos da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto,
a presente nomeação não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.]

16 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Barão Martelo.

2611034055

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Aviso n.o 13 785/2007

Manuel Rito Alves, presidente da Câmara Municipal do Sabugal,
torna público que nomeou para preencher um lugar de técnico superior
de 1.a classe, engenharia civil, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal o funcionário Miguel Mário Martins Neto, que deverá acei-
tar a nomeação nos 20 dias subsequentes à presente publicação.

10 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel Rito Alves.
2611034237

Aviso n.o 13 786/2007

Manuel Rito Alves, presidente da Câmara Municipal do Sabugal,
torna público que nomeou para preencher um lugar de técnico superior
assessor — engenharia civil, do quadro de pessoal desta Câmara Muni-
cipal, a funcionária Ana Paula Almeida de Aguiar Ferreira, que deverá
aceitar a nomeação nos 20 dias subsequentes à presente publicação.

10 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Manuel Rito Alves.
2611034244

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.o 13 787/2007

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de auxiliar técnico de análises, do grupo de pessoal auxiliar

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.o 135/DGRH/SGC/2007, da vereadora com competência delegada
na área dos Recursos Humanos, de 12 de Junho de 2007, foi nomeada
para o lugar vago a candidata Célia Cristina de Oliveira Candeias
Simeão.

Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Junho de 2007. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Vicente.

2611034286

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.o 13 788/2007

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo
34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público
que, na sequência de concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo — grupo de pessoal auxiliar,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224, de 21 de Novembro
de 2006, foi nomeada, por despacho de 11 de Julho de 2007, a can-
didata Maria Isabel Jesus Capela Fonseca, a qual obteve a classificação
de 18,9 valores.

Mais se torna público que a candidata deverá aceitar a nomeação
no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Armando Men-
donça Varela.

2611034289

Aviso n.o 13 789/2007

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal, é renovado a partir de 1 de Julho
de 2007, por mais três anos, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo na categoria de cabouqueiro, nos termos do estabelecido no
n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com José
Miguel Calado, escalão 1, índice 137.

12 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
2611034295

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA

Aviso n.o 13 790/2007

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 22 de Junho de 2007, foi rescindido por mútuo
acordo o contrato de trabalho a termo resolutivo certo de Sandra
Isabel Galveias Tapadas Alves, com efeitos a 25 de Junho de 2007,
inclusive. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo de
Lima Portela.

2611034302

Aviso n.o 13 791/2007

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 21 de Junho de 2007, foi interrompido o estágio
profissional de Márcio Alexandre Borges de Jesus, a pedido do pró-
prio, com efeitos desde 1 de Julho de 2007, por motivo de ter con-
seguido emprego, invocando a cláusula 7.a do contrato de formação
em posto de trabalho. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo de
Lima Portela.

2611034311

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso (extracto) n.o 13 792/2007

Torna-se público que, por despacho do signatário de 16 de Julho
de 2007, ao abrigo do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7
de Dezembro, na sua actual redacção, aplicado pelo Decreto-Lei
n.o 409/91, de 17 de Outubro, foi nomeado para um lugar de condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal José Carlos Soares Esteves, condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais da Câmara Municipal da Amadora.

18 de Julho de 2007. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

2611034287

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

Aviso n.o 13 793/2007

Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos e 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 Decreto-Lei n.o 409/91, de 17
de Outubro, torna-se público que foram renovados os contratos de
trabalho a termo resolutivo celebrados com os seguintes trabalhadores:

Sofia Isabel Barreira Lopes, técnica superior de 2.a classe (soció-
loga), índice 400 (E 1307), com efeitos a partir de 27 de Junho de
2007 e termo em 30 de Setembro de 2007.

Jorge Paulo da Silva Santos, técnico superior de 2.a classe (enge-
nheiro electrotécnico), índice 400 (E 1307), renovado pelo período
de 12 meses, com efeitos a partir de 3 de Julho de 2007 e termo
em 2 de Julho de 2007.

Nuno Ricardo Martins Sampaio, técnico superior de 2.a classe
(engenheiro civil), índice 400 (E 1307), renovado pelo período de
12 meses, com efeitos a partir de 3 de Julho de 2007 e termo em
2 de Julho de 2008.

Válter Alexandre Barreira Ferreira, auxiliar de serviços gerais,
índice 128 (E 418,24), renovado pelo período de 12 meses, com efeitos
a partir de 18 de Julho de 2007 e termo em 17 de Julho de 2008.

18 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Baptista
Tavares.

2611034224




