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 Aviso n.º 30854/2008

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo — Renovação
Para os efeitos previstos no 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), se torna público que, foi renovado o 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de dois anos, 
com Marta Sofia Ferreira Conceição Crespo, com efeitos a partir de 
1 de Janeiro de 2009 e termo em 1 de Janeiro de 2011, para a categoria 
de engenheiro técnico civil de 2.ª classe, ao abrigo do disposto nos 
artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1.º, 10.º, n.º 2, 
ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime jurídico do contrato 
individual de trabalho da Administração Pública) e 139.º e 140.º ambos 
do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) 
e 14.º , n.º 3 do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, no Decreto-Lei 
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. (Isento de 
visto do Tribunal de Contas.)

10 de Dezembro de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
301101107 

 Aviso n.º 30855/2008

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo — Renovação
Para  os efeitos previstos no 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), se torna público que, foi renovado o 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de dois anos, 
com Vasco Raminhas da Silva, com efeitos a partir de 2 de Janeiro 
de 2009 e termo em 2 de Janeiro de 2011, para a categoria de técnico 
superior de geografia de 2.ª classe, ao abrigo do disposto nos artigos 
2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1º, 10.º, n.º 2, ambos 
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime jurídico do contrato indivi-
dual de trabalho da Administração Pública) e 139.º e 140.º  ambos do 
Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) 
e 14º , n.º 3 do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, no Decreto-Lei 
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. Isento de 
visto do Tribunal de Contas.

10 de Dezembro de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
301101026 

 Aviso n.º 30856/2008

Reclassificação profissional — Nomeação definitiva
Para os efeitos previstos no artigo 37.º, n.º 1, alínea a), e 118.º, n.º 4, 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, se torna público que, por 
meu despacho, de 10 de Dezembro de 2008, Mauro Ângelo dos Santos 
Pacheco, foi nomeado definitivamente mediante o procedimento de 
reclassificação profissional para a categoria de Assistente Administrativo 
findo o período de nomeação em comissão de serviço extraordinária, 
com posicionamento no escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos termos 
do disposto nos artigos 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 218/2000, 
de 9 de Setembro 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, conjugado com o artigo 8.º, n.o 1, alínea b), do Decreto-Lei 
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável por expressa remissão 
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro. Isento de Visto do 
Tribunal de Contas.

10 de Dezembro de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
301100679 

 Aviso n.º 30857/2008

Contratos de trabalho a termo resolutivo certo — Renovações
Para os efeitos previstos no 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), se torna público que, foram renovados os 
contratos de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de dois anos, 
com José António Mendes Pena e Pedro Manuel Palheira Raposo de 
Matos, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2009 e termo em 2 de 
Janeiro de 2011, para a categoria de coveiro, ao abrigo do disposto nos 
artigos 2.º do Decreto -Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1.º, 10.º, n.º 2, 
ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime jurídico do contrato 
individual de trabalho da Administração Pública) e 139.º e 140.º ambos 
do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) 
e 14.º, n.º 3 do Decreto -Lei 427/89, de 7 de Dezembro, no Decreto -Lei 

n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. Isento de 
visto do Tribunal de Contas.

11 de Dezembro de 2008. — O Vereador, com competência delegada, 
Eusébio Candeias.

301101642 

 Aviso n.º 30858/2008

Contratos de trabalho a termo resolutivo certo — Renovações
Para os efeitos previstos no 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), se torna público que, foram renovados 
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de dois 
anos, com Paulo Ricardo Horta de Jesus E Valter de Jesus Pais Pereira, 
com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2009 e termo em 2 de Janeiro de 
2011, para a categoria de tratador apanhador de animais, ao abrigo do 
disposto nos artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1.º, 
10.º, n.º 2, ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime jurídico 
do contrato individual de trabalho da Administração Pública) e 139.º e 
140.º ambos do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 
27 de Agosto) e 14.º , n.º 3 do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, no 
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. 
Isento de visto do Tribunal de Contas.

11 de Dezembro de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
301101504 

 Aviso n.º 30859/2008

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo — Renovação
Para os efeitos previstos no 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), se torna público que, foi renovado o con-
trato de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de dois anos, com 
Paulo Roberto Antunes Jerónimo, com efeitos a partir de 2 de Janeiro 
de 2009 e termo em 2 de Janeiro de 2011, para a categoria de coveiro, 
ao abrigo do disposto nos artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 
de Outubro, 1º, 10.º, n.º 2, ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho 
(regime jurídico do contrato individual de trabalho da Administração 
Pública) e 139.º e 140.º  ambos do Código do Trabalho (aprovado pela 
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) e 14º , n.º 3 do Decreto-Lei 427/89, 
de 7 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e 
legislação complementar. Isento de visto do Tribunal de Contas.

11 de Dezembro de 2008. — O Vereador, Eusébio Candeias.
301101237 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso n.º 30860/2008
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 Técnico Superior de Biblioteca e Documentação de 2.ª clas-
se — estagiário, aberto por aviso publicado na 3.ª série do Diário da 
República n.º 197, de 13 de Outubro de 2005, alterada a composição 
do júri, por aviso publicado na I2.ª série do Diário da República de 
28 de Dezembro de 2005, e 2.ª alteração de Júri por aviso publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 15 de 22 de Janeiro de 2007 e 
após estágio probatório de 1 ano, foi nomeada, por despacho de 25 de 
Novembro de 2008, a candidata Susana Farias Antunes Farinha, a qual 
obteve a classificação de 14,2 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 do visto do Tribunal de Contas).

9 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando Varela.
301071698 

 Aviso n.º 30861/2008

Nomeação — SRH/AV -2008
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna -se pú-
blico que, por despacho proferido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Armando Varela, ao abrigo de competência própria, foi 
nomeada definitivamente a funcionária Gisela Alexandra Bolas Valério 



Diário da República, 2.ª série — N.º 252 — 31 de Dezembro de 2008  51343

na categoria de Técnica Superior de 2.ª Classe — Escalão 1 índice 400, 
na sequência de processo de reclassificação profissional.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 
de Agosto, o presente processo está isento de visto prévio do Tribunal 
de Contas

10 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 
Varela.

301075456 

 Aviso n.º 30862/2008
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de Fevereiro, torno público que por meu despacho datado de 24 de 
Novembro de 2008 e na sequência do concurso externo de ingresso para 
admissão em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado 
para exercício de funções públicas com vista ao preenchimento de 
2 postos de trabalho correspondente à categoria de Técnico(a) Superior 
de Gestão 2.ª classe (estagiário), se procedeu à celebração de contratos 
individuais de trabalho por tempo indeterminado com Vanda Cristina 
Fouto Pernão e Francisco Manuel Olivença Carrão, Escalão 1 — Ín-
dice 321, com efeitos a partir de 4 de Dezembro de 2008.

10 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Armando 
Varela.

301075359 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso n.º 30863/2008
Faz -se público que, por meu despacho de 10 de Dezembro de 2008, foi 

nomeado José Manuel Pereira Baptista Carreira aprovado no concurso 
interno de acesso geral para uma vaga de Técnico Superior Principal, 
da carreira de Engenheiro.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 07/12, o 
candidato tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação, após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

11 de Dezembro de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, 
Carlos Manuel dos Santos Baracho.

301079669 

 Aviso n.º 30864/2008
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 

2008/12/10, foi nomeada Luisa Maria Pereira Correia aprovada no 
concurso interno de acesso geral para uma vaga de Técnico Profissional 
Principal, da carreira de Construção Civil.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º427/89, de 07/12, a 
candidata tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação, após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

11 de Dezembro de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, 
Carlos Manuel dos Santos Baracho.

301080389 

 Aviso n.º 30865/2008
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho n.º 317, 

de 2008/12/12, foram reclassificados profissionalmente, ao abrigo do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 218/2000, de 09/09 os seguintes funcionários:

Emílio Regino Gonçalves Martins e Isabel Maria Gago André Pe-
reira, que detêm a categoria de Auxiliares Administrativos, do Grupo 
de pessoal auxiliar (Índice 128, escalão 1) para a categoria de Assis-
tente Administrativo, do Grupo de pessoal Administrativo (Índice 199, 
escalão 1);

António Manuel Bagarrão Bernardo, que detém a categoria de Auxiliar 
Administrativo, do Grupo de pessoal auxiliar (Índice 160, escalão 5) 
para a categoria de Auxiliar Técnico de Turismo, do Grupo de pessoal 
Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Miguel Pereira, que detém a categoria de Operador de Reprografia, do 
Grupo de pessoal auxiliar (Índice 142, escalão 2) para a categoria de Auxiliar 
Técnico de Turismo, do Grupo de pessoal Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Bebiana Maria Nunes das Dores Alegre, que detém a categoria de 
Auxiliar Administrativo, do Grupo de pessoal auxiliar (Índice 137, 
escalão 2) para a categoria de Auxiliar Técnico de Turismo, do Grupo 
de pessoal Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Patrícia Pereira Almeida e Sónia Silvéria Marques Nicolau, que detêm 
a categoria de Auxiliares Administrativas, do Grupo de pessoal auxiliar 
(índice 128, escalão 1) para a categoria de Auxiliar Técnico de Turismo, 
do Grupo de pessoal Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Donália Maria da Cruz Domingues de Sousa e Maria Bertilia Martins de 
Jesus Gago, que detêm a categoria de Auxiliares de Acção Educativa, do 
Grupo de pessoal auxiliar (índice 142, escalão 1) para a categoria de Auxiliar 
Técnico de Turismo, do Grupo de pessoal Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Carla Marisa da Fonseca Mestre, que detém a categoria de Auxiliar 
Administrativo, do Grupo de pessoal auxiliar (Índice 128, escalão 1) para 
a categoria de Auxiliar Técnico de Museografia, do Grupo de pessoal 
Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Paulo Alexandre Fernandes Lopes Ferreira, Sandra Sofia Menau Vaz 
Velho Ribeiros e Sara Cristina Romão de Jesus, que detêm a categoria 
de Auxiliares Administrativos, do Grupo de pessoal auxiliar (índice 146, 
escalão 3) para a categoria de Auxiliar Técnico de Museografia, do Grupo 
de pessoal Auxiliar (Índice 199, escalão 1);

Luís Manuel da Cruz Pereira, que detém a categoria de Motorista de 
Pesados, do Grupo de pessoal auxiliar (Índice 204, escalão 5) para a 
categoria de Motorista de Transportes Colectivos, do Grupo de pessoal 
auxiliar (Índice 214, escalão 4);

Silvério Manuel da Palma de Jeusus, que detém a categoria de Auxiliar 
dos Serviços Gerais, do Grupo de pessoal auxiliar (Índice 128, escalão 1) 
para a categoria de Motorista de Pesados, do Grupo de pessoal auxiliar 
(Índice 151, escalão 1);

Os funcionários deverão aceitar a nomeação, no prazo de 20 dias a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

16 de Dezembro de 2008. — O Vereador do Desporto e Economia, 
Carlos Manuel dos Santos Baracho.

301108585 

 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso n.º 30866/2008
Para os efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despa-
cho de 28 de Outubro de 2008, no seguimento do concurso externo de 
ingresso para provimento de 3 lugares de auxiliar técnico de Museo-
grafia, aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 236 em 
7 de Dezembro de 2007, foi celebrado contrato individual de trabalho 
por tempo indeterminado em 03.11.2008, nos termos previstos na Lei 
n.º 23/2004, de 22 de Junho, por força das disposições conjugadas da 
alínea b) do n.º 2, n.º 3 e do n.º 6, do artigo 117.º e do n.º 3, do artigo 118.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com Maria Manuela Santos 
Esteves, Nelson Vieira da Maia e Sara Maria Pereira Freitas.

9 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António José Ferreira Afonso.

301069835 

 Aviso n.º 30867/2008
Para os efeitos do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despa-
cho de 08 de Outubro de 2008, no seguimento do concurso externo de 
ingresso para provimento de um lugar de Auxiliar Técnico de Turismo, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, n.º 236 em 7 de De-
zembro de 2007, foi celebrado contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado em 03.11.2008, nos termos previstos na Lei n.º 23/2004, 
de 22 de Junho, por força das disposições conjugadas da alínea b) do 
n.º 2, n.º 3 e do n.º 6, do artigo 117.º e do n.º 3, do artigo 118.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro com Maria Fernanda Pires Branco.

9 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Afonso.

301068717 

 Aviso n.º 30868/2008

Concurso interno geral de acesso para provimento de um lugar 
de um técnico profissional principal — desenhador

Para os devidos efeitos, se torna público que, por despacho do Pre-
sidente da Câmara Municipal, datado de 17 de Dezembro de 2008, foi 
nomeado Isaac da Silva Esteves dos Santos, candidato ao concurso 
interno geral de acesso para provimento de um lugar de um técnico pro-
fissional principal — desenhador, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 205, em 22 de Outubro de 2008.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, António José 
Ferreira Afonso.

301117008 




