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CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 5030/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a
termo resolutivo pelo período de 12 meses de cinco auxiliares de
serviços gerais. — Para cumprimento do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, torna-se público que esta Câmara Municipal
celebra contratos de trabalho a termo resolutivo, nos termos da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
a partir do próximo dia 1 de Julho do ano de 2005, pelo período
de 12 meses, na categoria de auxiliar de serviços gerais, índice 128,
escalão 1, com os seguintes indivíduos:

Aviso n.º 5032/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, pelos meus despachos datados de 6 de
Junho de 2005, foram renovados os seguintes contratos de trabalho:

Maria
Maria
Isabel
Maria
Maria

Anatólia Vicente Rodrigues dos Prazeres.
Idalina Caixinha Cachado da Guia.
Maria Salcedas Mota.
da Guia Costa Calafate Feijão.
Isabel Sousa Seis Lourenço.

[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
20 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Aviso n.º 5031/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a
termo resolutivo pelo período de 12 meses de dois fiéis de armazém. — Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, torna-se público que esta Câmara Municipal celebra contratos de trabalho a termo resolutivo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/04, de 22 de Junho, a
partir do próximo dia 1 de Julho do ano de 2005, pelo período de
12 meses, na categoria de fiel de armazém, índice 142, escalão 1,
com os seguintes indivíduos:
Hélder António Rosa Casquilha.
Joaquim Costa da Silva.
[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
20 de Junho de 20005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Rectificação n.º 374/2005 — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que no aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, apêndice n.º 82, de 17 de Junho de 2005,
referente à prorrogação de contrato a termo certo pelo período de
seis meses, na categoria de operador de estações elevatórias de tratamento ou depuradoras, com José Manuel Campino da Silva, onde
se lê «ficando válido até 14 de Dezembro de 2006» deve ler-se
«ficando válido até 14 de Dezembro de 2005».
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Rectificação n.º 375/2005 — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que no aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, apêndice n.º 82, de 17 de Junho de 2005,
referente à prorrogação de contrato a termo certo pelo período de
seis meses, na categoria de canalizador, com Paulo Alexandre
Vicente Anastácio, onde se lê «ficando válido até 14 de Dezembro
de 2006» deve ler-se «ficando válido até 14 de Dezembro de 2005».
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.
Rectificação n.º 376/2005 — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que no aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, apêndice n.º 82, de 17 de Junho de 2005,
referente à prorrogação de contrato a termo certo pelo período de
seis meses, na categoria de telefonista, com Maria Teresa Caetano
Plexa, onde se lê «ficando válido até 14 de Dezembro de 2006»
deve ler-se «ficando válido até 14 de Dezembro de 2005».
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.

Álvaro António Soares Rosa — lubrificador, operário.
Carla Luísa Faria Pereira Louro — técnica superior de 2.ª classe,
engenheira electrotécnica.
16 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.º 5033/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração lLocal por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, pelo meu despacho datado de
8 de Junho de 2005, foi renovado, por um ano, o contrato de trabalho, celebrado com esta autarquia e Edgar Sousa Rodrigues, leitor-cobrador de consumos.
Mais se torna público que o presente contrato objecto de renovação terá o seu término em 3 de Setembro de 2006.
16 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.º 5034/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por despacho da vice-presidente
deste município, datado de 13 de Maio de 2005, foi contratada, ao
abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, pelo prazo de um ano, Teresa Sofia Figueiredo Pereira, como técnica-profissional de 2.ª classe, topógrafa, para exercer funções na Divisão de Gestão Urbanística a partir do dia
23 de Maio de 2005, a ser remunerada pelo escalão 1, índice 199,
a que corresponde o vencimento de 631,15 euros.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.º 5035/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de 17 de
Maio de 2005, foi contratada, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um
ano, Ana Rita Patrício da Silva, como auxiliar de acção educativa,
de nível 1, para exercer funções no Jardim-de-Infância do Carvalhal, a partir do dia 31 de Maio de 2005 e a ser remunerada pelo escalão 1, índice 142, a que corresponde o vencimento de 450,37 euros.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.º 5036/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de 17 de
Maio de 2005, foram contratadas, ao abrigo da alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um
ano, Maria Cândida Lince Canhoto Carvalho, Ana Maria Rosa
Correia e Olga Maria Dolores Gamito, como assistentes de acção
educativa de nível 1, para exercerem funções no Jardim-de-Infância de Grândola, a partir do dia 31 de Maio de 2005 e a serem
remuneradas pelo escalão 1, índice 199, a que corresponde o vencimento de 631,15 euros.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.º 5037/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por despacho da vice-presidente
deste município, datado de 25 de Maio de 2005, foram contratados, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, pelo prazo de um ano, Gonçalo Manuel Chainho
Valente e Tiago Alberto Dias Gonçalves, como auxiliares dos serviços gerais, para exercerem funções no Complexo Desportivo
Municipal e Parque Desportivo Municipal, a partir do dia 31 de
Maio de 2005, a serem remunerados pelo escalão 1, índice 128, a
que corresponde o vencimento de 405,96 euros.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.

