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Diário da República, 2.ª série — N.º 155 — 11 de Agosto de 2006 (Parte Especial)
Aviso n.º 192/2006/DRH
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo
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
um ano, com Augusto César Sampaio e Melo Calvo com efeitos a
partir de 16 de Setembro de 2006 e termo em 16 de Setembro de
2007 para a categoria de auxiliar técnico 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 n.º 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.)
23 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa.
3000212807

Aviso n.º 195/2006/DRH
Concurso interno de acesso geral com vista ao preenchimento de um lugar da categoria de técnico profissional
especialista da carreira de desenhador.

-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 um ano, com Bruno Miguel Barreiros Fialho e Gabriel Lino
Pereira Melo com efeitos a partir de 3 de Agosto de 2006 e termo
em 3 de Agosto de 2007, com Francisco Miguel Henriques Neves,
com efeitos a partir de 22 de Agosto de 2006 e termo em 22 de
Agosto de 2007 e com Jorge Miguel Martins Santos Cova, com
efeitos a partir de 3 de Outubro de 2006 e termo em 3 de Outubro
de 2007 para a categoria de asfaltador, e com José Alexandre
Hernandes Gomes Santana, com efeitos a partir de 1 de Agosto de
2006 e termo em 1 de Agosto de 2007, com Pedro Miguel Ferreira Martins, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e
termo em 1 de Setembro de 2007 e com José António Lopes
Marcos, com efeitos a partir de 12 de Setembro de 2006 e termo
em 12 de Setembro de 2007 para a categoria de pedreiro, 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 n.º 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.)
4 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa.
3000212813

Aviso n.º 200/2006/DRH

Nomeação
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Julho de 2006, Ivo Afonso Machado Baptista Carrajola foi nomeado, definitivamente, para o provimento do lugar de técnico profissional especialista da carreira de desenhador, precedendo concurso,
ao abrigo do disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro).
Esta nomeação produz efeitos a partir de 3 de Julho de 2006 para
a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)
3 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa.
3000212810

Aviso n.º 197/2006/DRH
Concurso externo de ingresso para admissão de estagiários com vista ao provimento de dois lugares vagos
existentes da categoria de técnico superior de 2.ª classe da carreira de engenheiro.
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 3 de Julho de 2006, Fernando Manuel de
Sousa Carlos, foi nomeado em comissão de serviço extraordinária,
pelo período de um ano, para o provimento do lugar vago existente no quadro de pessoal da categoria de técnico superior de
2.ª classe da carreira de engenheiro, precedendo concurso, ao abrigo do disposto nos artigos 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, 24.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Junho, e 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
Esta nomeação produz efeitos desde 3 de Julho de 2006, para a
qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)
3 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa.
3000212812

Aviso n.º 199/2006/DRH

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 um ano, com Miguel Filipe Carreiro Lopes, com efeitos a partir
de 4 de Agosto de 2006 e termo em 4 de Agosto de 2007 para a
categoria de fiscal municipal de 2.ª classe, e com Deolinda de Jesus
Caeiro Orvalho de Sousa e Patrícia Alexandra Ferreira Ribeiro, com
efeitos a partir de 16 de Setembro de 2006 e termo em 16 de Setembro de 2007 para a categoria de auxiliar técnico, 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
n.º 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.)
4 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa.
3000212814

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS
Aviso
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vereador com competências delegadas, da Câmara Municipal de
Vagos datado do dia 25 de Julho de 2006, foram nomeados para os
lugares de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar, do
quadro de pessoal desta Câmara Municipal, na sequência do competente processo de concurso externo de ingresso, os seguintes candidatos:
Maria Odete Jesus Santos Campanudo.
Maria Alice Domingues Graça.

Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Os nomeados deverão tomar posse nos respectivos lugares, no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

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-

25 de Julho de 2006. — O Vereador, com competências delegadas,
Carlos Manuel Simões Neves.
1000304332

