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19 — Concursos I, II e III — regime de estágio:
19.1 — A frequência do estágio obedece ao disposto nos Decretos-Leis n.os 265/88, de 28 de Julho, e 427/89, de 7 de Dezembro,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, tem
carácter probatório e terá a duração de um ano, automaticamente
prorrogado até à data de posse na categoria de técnico superior de
2.a classe, sem prejuízo do prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o do
Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Agosto.
19.2 — A avaliação do estágio far-se-á com base:
a) No relatório do estágio a apresentar pelo estagiário (RE);
b) Na classificação de serviço obtida durante o período do estágio
(CS);
c) Nos resultados da frequência de cursos ou acções de formação
profissional frequentados pelo estagiário (FP).
19.3 — O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido no lugar de técnico superior de 2.a classe
a título definitivo e terá direito a ser remunerado pelo escalão 1
da respectiva categoria.
19.4 — A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar
de origem ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não
à função pública.
19.5 — A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0
a 20 valores, de acordo com a seguinte fórmula:
CF = 5 RE + 3 CS + 2 FP/10
19.6 — A avaliação do estágio é feita pelo júri do concurso.
20 — O júri destes concursos terá a seguinte composição:
Concurso I:
Presidente — Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, presidente da
Câmara Municipal.
Vogais efectivos:
Dr. Abel Marques dos Reis Nunes, vice-presidente da Câmara
Municipal.
Maria Amália Cunha da Silva Carvalho Rodrigues, chefe de divisão
Administrativa.
Vogais suplentes:
Engenheiro Carlos Manuel Rosa da Graça, vereador da Câmara
Municipal.
Engenheiro José Luís Alves Carvalho, chefe de divisão de Urbanismo, Edificação e Serviços Urbanos.

Maria Amália Cunha da Silva Carvalho Rodrigues, chefe de divisão
Administrativa.
Vogais suplentes:
Engenheiro Carlos Manuel Rosa da Graça, vereador da Câmara
Municipal.
Maria Isabel Alves Simões Teodósio, chefe de secção.
Os 1.os vogais efectivos substituirão o presidente nas suas faltas
e impedimentos.
21 — Para efeitos de recrutamento foi consultada a bolsa de
emprego público, tendo-se verificado não existir pessoal em situação
de mobilidade especial, nos termos previstos nas alíneas a) e b) do
n.o 2 do artigo 41.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, pelo
que foi emitida pela DGAEP declaração de inexistência de pessoal
com o perfil pretendido.
10 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Paulo Tito
Delgado Morgado.
2611047540

CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.o 17 823/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 10 de Setembro de 2007, proferido nos termos da alínea a) do
o
n. 2 do artigo 68.o da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, com a
alteração introduzida pela Lei n.o 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e em
sequência do concurso externo de ingresso para provimento de três
lugares de auxiliar de acção educativa aberto através do aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 55, de 19 de Março de
2007, foram nomeadas as três primeiras concorrentes classificadas:
Maria Luísa Soares Jaleco.
Sónia Marina Fernandes Lourenço.
Viviane Cordeiro Nunes.
Mais se torna público que as nomeadas deverão proceder à tomada
de posse nos referidos lugares no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
da Cruz Lourenço.
2611047550

Concurso II:
Presidente — Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, presidente da
Câmara Municipal.
Vogais efectivos:
Engenheiro José Luís Alves Carvalho, chefe de divisão de Urbanismo, Edificação e Serviços Urbanos.
Maria Amália Cunha da Silva Carvalho Rodrigues, chefe de divisão
Administrativa.
Vogais suplentes:
Cidália Ribeiro de Carvalho Guerreiro, técnica superior de
1.a classe.
Maria Isabel Alves Simões Teodósio, chefe de secção.
Concurso III:
Presidente — Dr. Paulo Tito Delgado Morgado, presidente da
Câmara Municipal.
Vogais efectivos:
Dr. Abel Marques dos Reis Nunes, vice-presidente da Câmara
Municipal.
Engenheiro José Luís Alves de Carvalho, chefe de divisão de Urbanismo, Edificação e Serviços Urbanos.
Vogais suplentes:
Maria Amália Cunha da Silva Carvalho Rodrigues, chefe de divisão
Administrativa.
Maria Isabel Alves Simões Teodósio, chefe de secção.
Concurso IV:
Presidente — Engenheiro José Luís Alves de Carvalho, chefe de
divisão de Urbanismo, Edificação e Serviços Urbanos.
Vogais efectivos:
Dr. Abel Marques dos Reis Nunes, vice-presidente da Câmara
Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE
Aviso n.o 17 824/2007
Rescisão de contrato a termo resolutivo
Em conformidade com a alínea b) do n.o 1 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 mútuo acordo e nos termos dos artigos 393.o e 394.o
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, aplicáveis por força do artigo 2.o da Lei n.o 23/2004, de 22
de Junho, foi revogado o contrato de trabalho a termo resolutivo
com a contratada Maria Margarida Mateus Serrão, cozinheira, escalão 1, índice 142, com efeitos a partir de 10 de Setembro de 2007,
inclusive.
11 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.
2611047668
Aviso n.o 17 825/2007
Rescisão de contrato a termo resolutivo
Em conformidade com a alínea b) do n.o 1 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 mútuo acordo e nos termos dos artigos 393.o e 394.o
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, aplicáveis por força do artigo 2.o da Lei n.o 23/2004, de 22
de Junho, foi revogado o contrato de trabalho a termo resolutivo,
com José Carlos Nunes Ferreira, asfaltador operário, escalão 1,
índice 142, com efeitos a partir de 10 de Setembro de 2007, inclusive.
11 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão.
2611047662

