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indeterminado para o exercício de funções públicas, nos termos da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro 
e da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com a candidata classificada em 
1.º lugar no concurso supra indicado — Marta Castanho Palma — com 
a posição remuneratória referente ao escalão 1, índice 199, a que cor-
responde a remuneração mensal de 663,88 €.

O contrato será celebrado no prazo de 20 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas nos termos da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção actual).

16 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Estêvão Manuel 
Machado Pereira.

301103392 

 Aviso n.º 30883/2008
Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar

de técnico superior de 2.ª classe
(licenciatura na área de Engenharia do Ambiente)

Torna -se público que, em cumprimento do disposto da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, por des-
pacho do senhor Vereador Manuel António Mendes Fadista, no uso de 
competência delegada em matéria de pessoal datado de 12 de Dezem-
bro do corrente ano e na sequência de concurso externo de ingresso, 
foi determinada a celebração de contrato individual de trabalho por 
tempo indeterminado para o exercício de funções públicas, nos termos 
da alínea b) do n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro e da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com a candidata classi-
ficada em 1.º lugar no concurso supra indicado — Sónia Cristina Pereira 
Cabeças — com a posição remuneratória referente ao escalão 1, índice 
400, a que corresponde a remuneração mensal de 1.334,44 €.

O contrato será celebrado no prazo de 20 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas nos termos da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção actual).

16 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Estêvão Manuel 
Machado Pereira.

301102096 

 Aviso n.º 30884/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de técnico superior de 2.ª classe (licenciatura na área de Turismo)

Torna-se público que, em cumprimento do disposto da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, por des-
pacho do senhor Vereador Manuel António Mendes Fadista, no uso de 
competência delegada em matéria de pessoal datado de 12 de Dezembro 
do corrente ano e na sequência de concurso externo de ingresso, foi 
determinada a celebração de contrato individual de trabalho por tempo 
indeterminado para o exercício de funções públicas, nos termos da alínea 
b) do n.º 2 do artigo 117.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com a candidata classificada em 
1.º lugar no concurso supra indicado — Maria Rita Timóteo Sim Sim 
Torres — com a posição remuneratória referente ao escalão 1, índice 
400, a que corresponde a remuneração mensal de 1.334,44 €.

O contrato será celebrado no prazo de 20 dias a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas nos termos da 
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção actual).

16 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Estêvão Manuel 
Machado Pereira.

301101448 

 Aviso n.º 30885/2008

Nomeação de um operário principal (mecânico)
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto -Lei 

n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 218/98, de 17 de Julho, torna -se público que, por despacho do se-
nhor Vereador Manuel António Mendes Fadista, no uso de competência 
delegada em matéria de pessoal, exarado a 15 de Dezembro de 2008, 
foi nomeado para o lugar de Operário Principal (Mecânico), com a re-
muneração correspondente ao escalão 1, índice 233 (actualmente 777,31 
€), o seguinte candidato aprovado no concurso interno de acesso, aberto 
por aviso afixado nos Serviços a que pertence o funcionário no dia 24 
de Novembro de 2008:

 - António José Carvalho Pires

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados 
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

[Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos 
termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, na redacção actual].

16 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, (Assinatura 
ilegível.)

301110033 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Aviso n.º 30886/2008
Para os devidos efeitos se torna público, que na sequência do concurso 

interno de acesso limitado, aberto por aviso datado de 07 de Novembro 
de 2008 e afixado no Placard do edifício dos Paços do Município, a 11 
de Novembro de 2008, e no uso da competência que me confere a alínea 
a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei para o 
lugar de encarregado da carreira de encarregado do grupo de pessoal 
operário/chefia, o candidato José Andrade Freitas, o qual deverá aceitar 
o cargo, no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente 
aviso na 2.ª Série do Diário da República.

(Nomeação não sujeita a fiscalização do Tribunal de Contas).
11 de Dezembro de 2008 — A Presidente da Câmara, Nélia Maria 

Coutinho Figueiredo.
301123018 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 30887/2008
Torna -se público que por despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Pouca de Aguiar, de 15 de Dezembro de 2008, fo-
ram nomeados para preenchimento de um lugar de Técnico Superior 
Engenheiro Civil 1.ª Classe — escalão 1 — índice 460, Artur José dos 
Santos Relva, um lugar de Técnico Superior de Educação Física Prin-
cipal — escalão 1 — Índice 510, Carlos Alberto Pereira da Silva, um 
lugar de Técnico Superior Gestão Principal — escalão 1 — índice 510, 
João Silva Carneiro, um lugar de Técnico Superior Engenheiro de Minas 
Principal — escalão 1 — índice 510, Manuel Luís Quinteiro Rodrigues, 
um lugar de Técnico Superior Estudos Europeus Principal — escalão 
1 — índice 510, Maria Marilita da Silva Fernandes, dois lugares de 
Técnico Superior Educação Física 1.ª classe — escalão 1 — índice 460, 
Carlos Manuel Machado Pinto e Pedro Alexandre Alves de Carvalho, 
um lugar de Técnico (Área de Engenharia de Ordenamento de Recursos 
Naturais) 1.ª classe — escalão 1 — índice 340, Maria Emília Ferreira 
Alves, um lugar de Técnico Superior Engenheiro (Área Florestal) 1.ª 
classe — escalão 1 — índice 460, Duarte Gomes Marques e um lugar de 
Assistente Administrativo Principal — escalão 1 — índice 222, Amália 
Borges Evangelista Gonçalves.

Os candidatos devem fazer a aceitação do novo lugar, no prazo de 
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

As presentes nomeações não estão sujeitas a visto do Tribunal de 
Contas.

16 de Dezembro de 2008. — O Presidente da Câmara, Domingos 
Manuel Pinto Batista Dias.

301103619 

 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso (extracto) n.º 30888/2008

Nomeação
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, faz -se público que 
por meu despacho de 18 de Dezembro de 2008, nomeei definitivamente 
o seguinte funcionário aprovado no concurso interno de acesso geral, 
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 225, de 19 de Novembro de 2008, e cuja lista de classificação final 
foi homologada por meu despacho de 12 de Dezembro de 2008:

Válter André Correia Tomás Pires, para o lugar de Engenheiro Técnico 
Civil de 1.ª classe, do grupo de pessoal Técnico do Quadro Privativo 
desta Câmara Municipal;




