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a termo resolutivo certo, nos termos do n.º 1 do artigo 139.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, dos seguintes trabalhadores:

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

José Manuel Alves Fernandes, com início em 25 de Abril de 2005 —
limpa-colectores.
António Marques Lopes, com início em 25 de Abril de 2005 —
limpa-colectores.

Aviso n.º 3694/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
da 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, por despacho do presidente
da Câmara de 4 de Abril de 2005, foi autorizada a renovação dos
contratos de trabalho a termo certo outorgados com:

1 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Eduardo Mendes de Brito.
Rectificação n.º 254/2005 — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por ter sido publicado com inexactidão no
apêndice n.º 9 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 24 de
Janeiro de 2005, a pp. 85 e 86, rectifica-se:
Anexo I:
No Departamento de Administração e Finanças e na Divisão
de Cultura Educação e Desporto, por não ter sido incluído o apêndice com o serviço «Espaço Internete»
deve incluir-se o apêndice «Espaço Internete»;
No Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente
e na Divisão de Estudos, Projectos e Planeamento, deve
retirar-se o apêndice onde se lê «Sector de Electricidade»;
No Departamento de Planeamento, Urbanismo e Ambiente
e na Divisão de Estudos, Projectos e Planeamento, por
não ter sido incluído o apêndice com o serviço «Centro de Interpretação Serra da Estrela», deve incluir-se
o apêndice «Centro de Interpretação Serra da Estrela».
Anexo II:
Na carreira de especialista de informática, por não ter
sido incluída a designação da carreira, onde se lê «—»
deve ler-se «Especialista de informática»;
Na carreira de especialista de informática, onde se lê
«Vagos 1, Total do novo quadro 1» deve ler-se «Vagos 1, A criar 1, Total do novo quadro 2».
13 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Eduardo Mendes
de Brito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE
Aviso n.º 3692/2005 (2.ª série) — AP. — Em 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, aplicável à administração local por
força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torno público que esta Câmara Municipal contratou a termo
certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 9.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, aplicável à administração local
por força do n.º 5 do artigo 1.º do citado diploma legal, para a
categoria de serralheiro civil, com vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 142, actualmente na importância de 450,36 euros, com início em 21 de Março de 2005, Nuno Miguel Morais
Pereira.
22 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, José Mário de
Almeida Cardoso.

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA
Aviso n.º 3693/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos da 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, por meu despacho datado de 14
de Abril de 2005, vai ser renovado por 12 meses o contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, celebrado em 31 de Maio de
2005, com os indivíduos abaixo indicados, ao abrigo do artigo 9.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Cândido Manuel Marcos Guerra.
Luís Alberto Vieira Pinto.
19 de Abril de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

José Pedro Freitas Fernandes, com a categoria de coveiro, a partir
de 5 de Abril de 2005, pelo período de um ano.
Ana Maria Sousa Neves e Sérgio Ricardo Tavares Sousa, com a
categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de contabilidade e administração, a partir de 15 e 21 de Abril de 2005,
respectivamente, pelo período de um ano.
6 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3695/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho de 4 de Abril de 2005,
foi concedida a rescisão do contrato a termo certo a Teresa Carla
Monteiro Cunha, como assistente administrativo, com efeitos a
partir de 17 de Abril de 2005.
7 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3696/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
da 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, por despacho do presidente
da Câmara de 15 de Abril de 2005, foi autorizada a renovação,
por novo período de um ano, do contrato de trabalho a termo
certo outorgado com Paula Cristina Oliveira Santos, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe, na área de contabilidade e
administração, a partir de 19 de Abril de 2005.
18 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3697/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 8 de Abril de 2005, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo incerto com Rui Miguel Geraldes Santos Gomes, como
engenheiro técnico civil de 2.ª classe, com início em 18 de Abril
de 2005, para satisfazer necessidades decorrentes da substituição
de funcionária em situação de gozo de licença por maternidade.
19 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.
Aviso n.º 3698/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 12 de Abril de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo incerto com Cristina Maria Cayolla Guerra como
arquitecto de 2.ª classe, com início em 26 de Abril de 2005, escalão 1, índice 400.
21 de Abril de 2005. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, conferida por despacho n.º 18-P/2002, de 28
de Janeiro, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 3699/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, e em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que as listas
de antiguidade do pessoal do quadro desta autarquia, referente ao

