APÊNDICE N.º 41 — II SÉRIE — N.º 61 — 29 de Março de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
Aviso n.º 1940/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara, foi autorizada a rescisão do contrato de trabalho a termo certo
com Soraia Leonor de Sousa Loureiro — assistente administrativo, a partir de 15 de Janeiro de 2005.
15 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Telmo
Henrique Correia Daniel Faria.

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
Aviso n.º 1941/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de
pessoal a termo resolutivo certo. — Nos termos previstos na Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com as especificidades constantes
na Lei n.º 23/04, de 22 de Junho, foram celebrados contratos de
trabalho a termo resolutivo certo entre esta autarquia e os seguintes trabalhadores:
Ana Cláudia Iglésias Aguiar Grego, com início a 4 de Fevereiro de
2005, na categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de 397,22
euros.
Carla Andreia dos Reis, com início a 4 de Fevereiro de 2005, na
categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, a que
corresponde o vencimento ilíquido mensal de 397,22 euros.
Lucínia Sofia Ferreira Viana, com início a 4 de Fevereiro de 2005,
na categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, a
que corresponde o vencimento ilíquido mensal de 397,22 euros.
Sofia Martins Rodrigues Gaspar, com início a 4 de Fevereiro de
2005, na categoria de auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de
397,22 euros.
Márcio Filipe Albino Conceição, com início a 4 de Fevereiro de
2005, na categoria de sonoplasta, escalão 1, índice 181, a que
corresponde o vencimento ilíquido mensal de 561,70 euros.
Herundina Maria Soares de Campos, com início a 10 de Fevereiro
de 2005, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal
de 397,22 euros.
Marciano Marreiros Ramos, com início a 10 de Fevereiro de 2005,
com a categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal de
397,22 euros.
Maria de Matos Guerreiro António, com início a 10 de Fevereiro
de 2005, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal
de 397,22 euros.
Ricardo Jorge de Oliveira Guerreiro, com início a 10 de Fevereiro
de 2005, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, a que corresponde o vencimento ilíquido mensal
de 397,22 euros.
Os contratos serão válidos pelo período de um ano, nos termos
do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto.
15 de Fevereiro de 2005. — O Vereador em regime de permanência, António Manuel Viana Afonso.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS
Aviso n.º 1942/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo. — Para efeito do estipulado na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de
18 de Fevereiro de 2005, foi autorizada a renovação, por um período
de seis meses, do contrato a termo certo celebrado em 15 de Setembro de 2003 com a assistente de acção educativa Norlinda Maria
Antunes da Silva Farinha Rodrigues. (Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Santos
Marques.
Aviso n.º 1943/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo. — Para efeito do estipulado na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de
18 de Fevereiro de 2005, foi autorizada a renovação, por um pe-
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ríodo de um ano, do contrato a termo certo celebrado em 15 de
Setembro de 2004 com a auxiliar de serviços gerais Maria Elisabete Martins da Silva. (Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Santos
Marques.
Aviso n.º 1944/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo. — Para efeito do estipulado na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de
18 de Fevereiro de 2005, foi autorizada a renovação, por um período de um ano, do contrato a termo certo celebrado em 15 de
Setembro de 2004 com a assistente de acção educativa Joana Carina
da Silva Martins. (Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)
18 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Santos
Marques.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Aviso n.º 1945/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Em cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se pública a lista de antiguidade
do quadro de pessoal deste município, organizada nos termos do
artigo 93.º, do já citado decreto-lei, que se encontra afixada no
placard da Secção de Pessoal.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma legal, da
tal lista cabe reclamação, no prazo de 30 dias, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República.
22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário
Américo Franco Alves.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
Aviso n.º 1946/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que foram renovados os contratos a termo
certo por 12 meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 139.º do Código
do Trabalho aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Bruno Afonso Durães Pereira Cordeiro — técnico profissional de
2.ª classe, medidor orçamentista, com início em 1 de Janeiro de
2005, despacho de 2 de Novembro de 2004.
Hugo Lopes da Costa Piloto — cantoneiro de limpeza, com início
em 3 de Janeiro de 2005, por despacho de 29 de Novembro de
2004.
Maria José Rosa Pereira Cascarrinho — cantoneira de limpeza,
com início em 9 de Janeiro de 2005, por despacho de 29 de
Novembro de 2004.
Carla Filomena Vicente da Costa — cantoneiro de limpeza, com
início em 9 de Janeiro de 2005, por despacho de 29 de Novembro de 2004.
Isabel de Carmo de Sousa da Costa Claudina — cantoneiro de limpeza, com início em 9 de Janeiro de 2005, por despacho de 29
de Novembro de 2004.
Carlos Manuel Fernandes Serrano — cantoneiro de limpeza, com
início em 9 de Janeiro de 2005, por despacho de 29 de Novembro de 2004.
Lina Sofia Ferreira Ribeiro — cantoneiro de limpeza, com início
em 5 de Janeiro de 2005, por despacho de 29 de Novembro de
2004.
31 de Janeiro de 2005. — A Vereadora com competência delegada, Adília Candeias.
Aviso n.º 1947/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que foram celebrados os contratos a termo
certo, por 12 meses, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro:
Maria Fernanda Canas Manita — operador de reprografia, com
início em 4 de Janeiro de 2005, despacho de 3 de Janeiro de
2005.
Maria de Lurdes Jóia Coelho — auxiliar de serviços gerais, com
início em 5 de Janeiro de 2005, despacho de 4 de Janeiro de
2005.
Vanda Sofia da Fonte Moutinho Pinto Branco — engenheiro técnico civil de 2.ª classe, com início em 10 de Janeiro de 2005,
despacho de 4 de Janeiro de 2005.
31 de Janeiro de 2005. — A Vereadora com competência delegada, Adília Candeias.

