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PARTE H

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Aviso n.o 21 186/2007

Concurso externo de ingresso para provimento de sete lugares da
categoria de motorista de ligeiros

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 17 de Setembro de 2007, proferido no uso de competência delegada,
foi nomeado, provisoriamente, para lugar da categoria de motorista
de ligeiros do quadro de pessoal do município de Albufeira o candidato
José Manuel Grade das Neves, aprovado no concurso em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 207,
de 27 de Outubro de 2005, o qual deverá tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

17 de Outubro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, por dele-
gação do Presidente da Câmara, José Carlos Martins Rolo.

2611058180

Aviso n.o 21 187/2007

Concurso interno para admissão de um estagiário para ingresso
na carreira técnica superior — engenheiro electrotécnico

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 1 de Outubro de 2007, proferido no uso de competência delegada,
foi nomeado, definitivamente para lugar da categoria de técnico supe-
rior de 2.a classe, engenheiro electrotécnico, do quadro de pessoal
do município de Albufeira, o estagiário Vítor Manuel Gonçalves Vaz,
aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 176, de 13 de Setembro de 2005,
o qual deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

18 de Outubro de 2007. — O Vice-Presidente da Câmara, por dele-
gação do Presidente, José Carlos Martins Rolo.

2611058166

Aviso n.o 21 188/2007

Concurso interno de acesso para provimento de um lugar da categoria
de técnico superior de 1.a classe — Arqueologia

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 4 de Outubro de 2007, proferido no uso de competência delegada,
foi nomeado definitivamente para lugar da categoria de técnico supe-
rior de 1.a classe — arqueologia, do quadro de pessoal do município
de Albufeira, o candidato Luís Manuel Campos Paulo, aprovado no
concurso em epígrafe, aberto por aviso afixado na ordem de serviço
de 25 de Junho de 2007, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

18 de Outubro de 2007. — Por delegação do Presidente da Câmara,
o Vice-Presidente, José Carlos Martins Rolo.

2611058176

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso n.o 21 189/2007

Nos termos do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, con-
jugado com o n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, torna-se público que esta Câmara Municipal vai prorrogar
por mais 12 meses a duração do contrato de trabalho a termo resolutivo
certo celebrado com Ana Helena Carvalho da Silva, com a categoria
de técnica superior de 2.a classe (área de sociologia), com início a
23 de Outubro de 2007.

15 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Pedro Manuel
Igrejas da Cunha Paredes.

2611058480

Aviso n.o 21 190/2007

Alteração a loteamento urbano em Olivais dos Clérigos
e Boavista — Processo n.o 8/2003

O presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal torna público,
nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período
de discussão pública, com a duração de 15 dias contados a partir
do 8.o dia seguinte à publicação do presente aviso, tendo por objecto
a alteração ao projecto do loteamento n.o 8/2003, promovido nos
Olivais dos Clérigos e Boavista, freguesia de Santiago, concelho de
Alcácer do Sal, pela ALCASADO — Sociedade de Construções, L.da

A alteração pretendida traduz-se na junção dos lotes 11 e 12, ori-
ginando o lote 11-A, que totalizará a soma daqueles, mantendo-se
na mesma proporcionalidade, as áreas de implantação, de construção
e respectivos índices que estavam aplicados.

O processo encontra-se disponível para consulta na secretaria da
Divisão de Urbanismo, Equipamento e Habitação da Câmara Muni-
cipal, podendo todos os interessados apresentar, por escrito, as suas
reclamações, observações ou sugestões, dirigindo-as ao presidente da
Câmara.

16 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Pedro Manuel
Igrejas da Cunha Paredes.

2611058519

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso n.o 21 191/2007

Concurso externo de ingresso para provimento de vários
lugares — Oito lugares de auxiliar

administrativo — Referência X — Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.o 146/2007, de 18 de Outubro, do presidente da Câmara, foram
nomeados os candidatos posicionados nos oito primeiros lugares da
lista de classificação final Susana Cristina Banha Pereira, Maria de
Jesus Canhão Mira Marques, Cláudia Maria Pereira Rocha Sequeira
Neto, Lígia dos Santos Pereira Maria Dimas, Dário Manuel Canadas
Carvalho, Pedro Miguel Marques Pica, Carlos Manuel Catalão Neves
e Sónia Carina Fernandes Folgado para ocupar oito lugares vagos
de auxiliar administrativo, a que se refere o concurso externo de
ingresso para provimento de vários lugares, referência X, aberto por
aviso publicado na parte especial do Diário da República, 2.a série,
n.o 146, de 31 de Julho de 2006.

De acordo com o artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, os candidatos têm 20 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, para tomar
posse dos referidos lugares. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do n.o 1 do artigo 46.o, conjugado com o artigo 114.o,
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Miguel
Franco.

2611058312

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM

Aviso n.o 21 192/2007

Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 7 de Outubro de 2007, foi renovada a comissão de serviço do
cargo de direcção intermédia de 2.o grau — chefe de divisão de Obras,
Planeamento e Gestão Urbanística ao funcionário Henrique Siu Fang
Hou por mais três anos, a contar do dia 2 de Janeiro de 2008, ao
abrigo do n.o 8 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada
à administração local pelo Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho.

16 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco
Augusto Caimoto Amaral.

2611058352




