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13 — O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — o Vereador — Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira 
Aguiar;

Vogais efectivos — Chefe de Divisão Operacional — Dr. Telmo Filipe 
Quelhas Moreira, que substituirá o presidente de júri nas suas faltas e 
impedimentos e o Director de Departamento Municipal de Recursos 
Humanos — Dr. José Pinto Ferreira;

Vogais suplentes — o Chefe de Divisão Municipal de Fiscalização 
e Vistorias Administrativas — Dr. José António Dias Figueiredo e a 
Chefe de Secção de Recrutamento e Selecção — Maria da Conceição 
Mendes dos Santos Carvalho.

22 de Outubro de 2008. — O Director Municipal de Administração 
e Finanças, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.

300884507 

 Aviso n.º 26631/2008
Nos termos do despacho por delegação de competências do Sr. Vice-

-Presidente da Câmara Municipal, foi dado como extinto o aviso publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88 de 07 de Maio de 2008, 
nos termos do artigo 112.º do CPA, respeitante à abertura do concurso 
externo de ingresso para admissão de estagiários com vista ao provi-
mento de 32 lugares de agente municipal de 2.ª classe da carreira da 
polícia municipal.

Pelo presente aviso dão -se por notificados os opositores ao concurso 
agora extinto.

22 de Outubro de 2008. — O Director de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

300887504 

 Aviso n.º 26632/2008
Torna -se público que por meu despacho de 22 -10 -2008, no uso das 

competências que me foram subdelegadas, nomeio em técnico superior 
psicólogo principal, Joaquina da Silva Lopes, única classificada.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República.

23 de Outubro de 2008. — O Director de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

300890736 

 Aviso n.º 26633/2008
Torna -se público que por meu despacho de 22 -10 -2008, no uso das 

competências que me foram subdelegadas, nomeio em técnico superior 
principal, Valentim Manuel da Silva Machado, único classificado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República.

23 de Outubro de 2008. — O Director de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

300890971 

 Aviso n.º 26634/2008
Torna -se público que por meu despacho de 22 -10 -2008, no uso das 

competências que me foram subdelegadas, nomeio em técnico pro-
fissional animador sócio -cultural de 1.ª classe, Sandra Maria Moreira 
Gonçalves, Carlos Manuel Sameiro Alves da Silva, Isabel Patrícia Oli-
veira Pinto, Sandra Cristina Queirós Silva, Cátia Elisabete Lopes de 
Araújo e Maria Nazaré Ribeiro Oliveira, classificados em 1.º, 2.º, 3.º, 
4.º, 5.º e 6.º lugares.

Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar 
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

23 de Outubro de 2008. — O Director de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

300891262 

 Aviso n.º 26635/2008
Torna-se público que por meu despacho de 21-10-2008, no uso das 

competências que me foram subdelegadas, nomeio em técnica profis-
sional de biblioteca e documentação especialista principal, Maria Zita 
Gomes dos Santos Meireles, única classificada.

A interessada deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República.

23 de Outubro de 2008. — O Director de Departamento Municipal 
de Recursos Humanos, por subdelegação de competências, José Pinto 
Ferreira.

300891392 

 JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA DA BRETANHA

Edital n.º 1087/2008

Ordenação Heráldica Brasão, Bandeira e Selo
Luis Henrique Rosa dos Reis, Presidente da Junta de Freguesia de 

Ajuda de Freguesia de Ajuda da Bretanha, do Município de Ponta Del-
gada:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 
freguesia da Ajuda da Bretanha, do Município de Ponta Delgada, tendo 
em conta o parecer emitido em 25 de Fevereiro de 2008, pela Comissão 
de Heráldica da associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi esta-
belecido, nos termos da alínea q), do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto de 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, 
em sessão da Assembeia de Freguesia de de de.

Brasão: escudo de verde, duas armações de moinho de prata, cordoadas 
do mesmo, vestidas de ouro e um inhame de ouro, folhado de prata; em 
chefe, açor de ouro, realçado de negro, segurando nas garras um escurete 
de azul carregado de cinco besantes de prata.

Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a 
negro: «AJUDA DA BRETANHA».

Bandeira: amarela. Cordão e bordas de ouro e verde. Haste e lança 
de ouro.

Selo Branco: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia 
de Ajuda da Bretanha — Ponta Delgada».

2 de Abril de 2008. — O Presidente, Luís Henrique Rosa dos Reis.
300923476 

 JUNTA DE FREGUESIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Aviso n.º 26636/2008

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos, torna -se público que, em sequência do con-
curso mencionado em epígrafe em cumprimento do disposto na alínea a), 
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, e por deliberação do executivo, em reunião ordinária de 20 
de Outubro do ano de 2008, foi nomeada para a categoria de Assistente 
Administrativa Principal, escalão 1, índice 222, a candidata, Sandra 
Luisa Moreno Rego.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da 
publicação deste aviso no Diário da República. Isento de visto do Tri-
bunal de Contas.

27 de Outubro de 2008. — O Presidente, Nélson Artur Castilho.
300924512 

 JUNTA DE FREGUESIA DE AMORA

Aviso n.º 26637/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da Junta 

de Freguesia de Amora, tomada em reunião realizada no dia 16.09.2008 
foi autorizado o regresso do funcionário António Joaquim Amador Mira, 
com a categoria de Operário Qualificado Principal a partir de 01.10.2008, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 76.º do Dec. Lei 100/99 de 31 de Março.

24 de Outubro de 2008. — A Presidente, Maria Odete dos Santos 
Pires Gonçalves.

300901727 

 Aviso n.º 26638/2008
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da 

Junta de Freguesia de Amora, tomada em reunião realizada no dia 
16.09.2008, foi concedida à funcionária, Luciana Margarida Martins 
Chitas, licença sem vencimento pelo período de um ano, ao abrigo 
do artigo 76.º do Decreto Lei n.º 100/99 de 31 de Março, na redacção 
conferida pela Lei n.º 117/99 de 11 de Agosto, com efeitos a partir de 
29 de Setembro de 2008.

24 de Outubro de 2008. — A Presidente, Maria Odete dos Santos 
Pires Gonçalves.

300901346 




