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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
Aviso n.º 25635/2007
José Manuel Vaz Carpinteira, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira, no uso da competência que me é conferida pela
alínea a) nº 2, artigo 68º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro,
torno público que por meu despacho datado de 10 de Dezembro de
2007, nomeei, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 2 de Janeiro de 2008 para a categoria de Técnico Profissional de 2ª.
Classe — Topógrafo, Jorge Alexandre Rodrigues Martins, aprovado no
concurso externo de ingresso, aberto por aviso datado de 24 de Agosto
de 2007 e publicado no Diário da República 2.ª série nº 172, de 6 de
Setembro de 2007.
O referido funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
Isento de Visto do Tribunal de Contas.
10 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Vaz Carpinteira.
2611071450

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 25636/2007
Torna-se público que por meu despacho de 04-12-2007, no uso das
competências que me foram subdelegadas, nomeio em engenheiro civil
principal, Edgar Amílcar Vidinhas Correia, Fernanda Maria Almeida
Ribeiro Neves, Maria Paula Freire da Silva Azevedo Oliveira, Pedro
Miguel Rodrigues Henriques Marques, Ana Luísa Diogo Cardoso, Rosa
Maria Pereira Dias, Ana Rita Alves Silva Mendes Diogo, Eunice Maria
Alves da Silva Mendes Diogo, Luís Filipe Silva Teixeira e Sidónia da
Encarnação Cristóvão, classificados em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6, 7º, 8º, 9º, e
10º lugares. Os interessados deverão aceitar o cargo no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
11 de Dezembro de 2007. — O Director Municipal Administração
Geral, por subdelegação de competências, A. Carlos Sousa Pinto.
2611071389

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS
Aviso n.º 25637/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, foi autorizado o regresso
ao serviço do funcionário Armindo dos Anjos Afonso, Guarda-nocturno
do quadro de pessoal, no dia 1 de Dezembro de 2007, depois de ter estado
de licença sem vencimento desde 01 Dezembro de 2004.
11 de Dezembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Américo Jaime
Afonso Pereira.
2611071440

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
Aviso (extracto) n.º 25638/2007
Renovação de contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Hermínio Loureiro de Magalhães, Vereador da Câmara Municipal de
Viseu, no uso da competência delegada:
Torna público, em cumprimento do disposto no n.º 1/b 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, que por despacho
de 16 de Novembro de 2007, foi renovado por um ano, nos termos do
n.º 1 do artigo 139.º. da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, o contrato
celebrado com Rodrigo dos Santos de Azevedo e Moura, para exercer as
mesmas funções de Encarregados de Parques Desportivos, com efeitos
a partir de 18 de Dezembro de 2007.

se anuncia que, na sequencia do concurso externo de ingresso para
provimento de dois lugares, aberto por aviso publicado no Diário da
República 2.ª série n.º 215 de 8 de Novembro de 2006 e de acordo com
a ordenação da respectiva lista de classificação final, nomeei, por meu
despacho de 10 de Novembro de 2007, as candidatas — Maria Margarida Augusta Filipe e Maria Helena Sousa Carvalho nas categorias de
Auxiliares de Serviços Gerais.
Mais se torna publico que a presente nomeação está isenta de visto do
Tribunal de Contas nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com
alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º, ambos n.º 98/97, de 26 de Agosto
11 de Novembro de 2007. — O Presidente, José das Neves
Godinho.
2611071491

JUNTA DE FREGUESIA DE ANSIÃO
Edital n.º 1088/2007
Ordenação heráldica de brasão, bandeira e selo
António Cardoso da Silva, presidente da Junta de Freguesia de Ansião,
do município de Ansião:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Ansião, do município de Ansião, tendo em conta o parecer emitido em 6 de Março de 2007, pela Comissão de Heráldica da
Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos
termos da alínea q), do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99
de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão
da Assembleia de Freguesia de 28 de Junho de 2007.
Brasão: escudo de púrpura, ponte de dois arcos de prata, lavrada de negro,
movente dos flancos e de campanha diminuta ondada de prata e azul de
três peças; em chefe, coroa mariana de ouro. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Freguesia de Ansião».
Bandeira: branca. Cordão e borlas de prata e púrpura. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Ansião».
29 de Novembro de 2007. — O Presidente, António Cardoso da
Silva.
2611071501

JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS
Edital n.º 1089/2007
Brasão, bandeira e selo branco
Marília Teresa Teixeira de Barros Ferreira, presidente da Junta de
Freguesia de Arroios, do concelho de Vila Real, torna pública a ordenação
heráldica do brasão, bandeira e selo branco da freguesia de Arroios, tendo
em conta o parecer final da Comissão de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses de 06 de Fevereiro de 2007, e foi aprovado,
sob proposta da Junta de Freguesia de Arroios, em reunião ordinária da
Assembleia de Freguesia:
Brasão — escudo de verde, ponte antiga de prata, lavrada de negro,
movente dos flancos e de campanha diminuta ondada de prata e azul de
três tiras; em chefe, Agnus Dei de prata, nimbado de ouro e sustendo
na mão direita haste crucífera de ouro, com lábaro de prata carregado
de uma cruz firmada de vermelho; em faixa, dois cachos de uvas de
ouro. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda
a negro: “Arroios — Vila Real”
Bandeira: amarela. Cordão e borlas de ouro e verde Haste e lança
de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: “Junta de Freguesia de
Arroios — Vila Real”.
25 de Outubro de 2007. — A Presidente, Marília Teresa Teixeira de
Barros Ferreira.
2611071481

27 de Novembro de 2007. — Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vereador em Regime de Permanência, Hermínio Loureiro de Magalhães.
2611071522

JUNTA DE FREGUESIA DE LAVRE

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCÂNTARA

Concurso interno de acesso limitado para provimento de uma
vaga de assistente administrativo principal

Aviso n.º 25639/2007

1- Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de Freguesia de Lavre, de 13 de Outubro de 2007, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso
limitado para provimento de vaga de Assistente Administrativo Principal
do Quadro Pessoal desta Junta de Freguesia.

Concurso externo de ingresso para provimento de dois lugares
de Auxiliar de Serviços Gerais — Nomeação
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.º1 do artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,

Aviso n.º 25640/2007

