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superior de 2.a classe (contabilidade) do grupo de pessoal técnico
superior, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 147, de 1 de Agosto de 2006, conforme lista de classificação final,
que foi homologada por despacho do presidente da Câmara Municipal
de 27 de Agosto de 2007.
Mais se torna público que o estágio iniciar-se-á no dia seguinte
à publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

por meu despacho de 10 de Setembro de 2007, foi decidida a celebração de um contrato de trabalho a termo resolutivo certo, por um
ano, e por urgente conveniência de serviço, ao abrigo da alínea h)
do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, com efeitos
a partir de 1 de Outubro de 2007, com a candidata classificada no
1.o lugar do respectivo concurso, aberto por meu despacho de 18 de
Fevereiro de 2007, Inês da Cruz Nunes Dias como auxiliar administrativa. (Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

10 de Setembro de 2007. — O Vereador com Competências Delegadas, Carlos Manuel Simões Neves.
2611047663

10 de Setembro de 2007. — O Presidente, José Mendes Dias.
2611047659

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.o 17 870/2007
Nos termos da 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 artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 27 de Agosto de 2007 do vice-presidente da Câmara, foi renovado, ao abrigo do n.o 2 do artigo 139.o
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, conjugado com a alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, pelo período excepcional de três anos o contrato
de trabalho a termo resolutivo certo de Raquel Cristina Ferreira Castro, técnica auxiliar de atendimento.
10 de Setembro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por delegação de competências, A. Carlos de Sousa Pinto.
2611047508
Aviso n.o 17 871/2007
Nos termos da 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 artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por despacho de 27 de Agosto de 2007 do vice-presidente da Câmara, foi renovado, ao abrigo do n.o 2 do artigo 140.o
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de
Agosto, conjugado com a alínea h) do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, pelo período de um ano, o contrato de trabalho
a termo resolutivo certo de Vânia Sofia Pereira Monteiro, técnica
superior de ciências do ambiente de 2.a classe.
10 de Setembro de 2007. — O Director Municipal de Administração
Geral, por delegação de competências, A. Carlos de Sousa Pinto.
2611047479

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA
Aviso n.o 17 872/2007
Para os devidos efeitos, torna-se público que, ao abrigo do disposto
do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro, autorizado
por despacho do presidente da Câmara de 28 de Junho de 2007,
foram celebrados contratos de serviços prestados em regime de tarefa,
para exercer funções de vigilante na área do município de Vouzela,
com:
Jorge Morais Marques, pelo prazo de dois meses (de 1 de Julho
a 31 de Agosto de 2007).
Marco Carlos Rodrigues Pereira, pelo prazo de um mês (de 1 a
31 de Julho de 2007).
Suéli Marlene dos Santos e Sousa Giestas, pelo prazo de um mês
(de 1 a 31 de Agosto de 2007).
13 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira.
2611047524

JUNTA DE FREGUESIA DE CAMBAS
Aviso (extracto) n.o 17 873/2007
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Para efeitos do estipulado na alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA
Aviso (extracto) n.o 17 874/2007
Concurso interno de acesso limitado para provimento
de dois lugares para a categoria
de assistente administrativo especialista
Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, na sequência
do concurso interno aberto nos termos do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 238/99, de 25 de Junho, conforme deliberação do executivo de
7 de Fevereiro de 2007, para a categoria de assistente administrativo
especialista, o presidente da Junta de Freguesia de São Domingos
de Benfica, ao abrigo do disposto no artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, decidiu nomear as candidatas aprovadas
no concurso, Maria Antónia Manuel e Isabel Maria de Jesus Gonçalves, ambas com a categoria de assistente administrativa principal,
que passarão para a categoria de assistente administrativa especialista,
escalão 1, índice 269.
As referidas nomeadas deverão tomar posse no cargo no prazo
de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Setembro de 2007. — O Presidente, Rodrigo Nuno Elias Gonçalves da Silva.
2611047478

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
Aviso n.o 17 875/2007
Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco de 6 de Julho de 2007, foi autorizada a concessão de licença
sem vencimento de longa duração a Maria Cidália Vila Nova Costa,
assistente administrativa principal destes Serviços, nos termos do disposto no artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
com a nova redacção dada pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto,
com efeitos a partir de 23 de Julho de 2007, inclusive.
7 de Setembro de 2007. — O Administrador, por subdelegação de
poderes, Luís Manuel dos Santos Correia.
2611047496

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO
Aviso n.o 17 876/2007
Prorrogação de requisição
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
conselho de administração de 25 de Julho de 2007 e por despacho
da presidente da Câmara Municipal do Montijo de 26 de Julho de
2007, foi autorizada a prorrogação da requisição nos termos do
artigo 6.o da Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, do assistente administrativo João Paulo Caria Barata, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal do Montijo, para exercer funções de igual categoria nestes
Serviços pelo período de um ano, com efeitos a partir de 16 de Agosto
de 2007.
3 de Agosto de 2007. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Director-Delegado, Victor Rodrigues.
2611047470

