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JUNTA DE FREGUESIA DA BURACA
Aviso n.º 3717/2005 (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, e nos termos da alínea h) do n.º 1
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com as especificidades previstas no Código do Trabalho, foi celebrado contrato
de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço,
com os seguintes trabalhadores:
Maria Gabriela Mendes Carrasquinho — na categoria de jardineiro, índice 142, pelo período de um ano, com data de início a
2 de Maio de 2005.
Marta Alexandra Costa Gomes — na categoria de jardineiro, índice 142, pelo período de um ano, com data de início a 2 de
Maio de 2005.
Alcides Silva Gomes — na categoria de pedreiro, índice 142, pelo
período de um ano, com data de início a 2 de Maio de 2005.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Jaime Pereira
Garcia.

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO NOVO
Aviso n.º 3718/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que, por meu despacho datado de 30 de Março do corrente
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ano, e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, foi renovado o contrato a termo resolutivo certo,
celebrado com o assistente administrativo, Bárbara Pires Monteiro, pelo período de seis meses, com início em 1 de Maio de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos
termos do disposto no artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)
26 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, (Assinatura ilegível.)

JUNTA DE FREGUESIA DE COIMBRÃO
Aviso n.º 3719/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos e
para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do DecretoLei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, torna-se público que o
quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Coimbrão foi aprovado por deliberação da Assembleia de Freguesia na sessão de
18 de Janeiro de 2005, em harmonia com o disposto no n.º 2
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
por proposta do executivo, aprovado em deliberação de 31 de
Dezembro de 2004.

Quadro de pessoal
Escalão/índice
Grupo de pessoal

Lugares

Carreira/categoria
1

2

3

4

5

6

Administrativo .............. Assistente administrativo especialista 269 280 295 316 337 –
Assistente administrativo principal 222 233 244 254 269 290
Assistente administrativo ............... 199 209 218 238 249 –

7

8

–
–
–

–
–
–

Preenchidos Vagos A criar

Total

1

(a) 1

Operário qualificado ..... Operário principal ........................... 204 214 222 238 254 –
–
–
Operário/jardineiro .......................... 142 151 160 170 184 199 214 233

1

(a) 1

Operário semiqualificado Operário/cantoneiro ........................ 137 146 155 165 181 194 214 228

1

1

Pessoal auxiliar ............. Auxiliar administrativo ................... 128 137 146 155 170 184 199 214

1

1

(a) Dotação global.

18 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Paulo Pedrosa Pedro.

JUNTA DE FREGUESIA DA ERICEIRA
Aviso n.º 3720/2005 (2.ª série) — AP. — Lista de antiguidade. — Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto
no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna-se público que a lista de antiguidade dos funcionários do quadro
desta autarquia, reportada a 31 de Dezembro de 2004, se encontra
afixada na secretaria desta Junta de Freguesia.
Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto-lei, o prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
25 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim
José Alexandre Casado.

JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA
DE GUADALUPE
Aviso n.º 3722/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que foi celebrado o contrato de trabalho
com Ana Margarida Boa-Fé Vale, com início a 1 de Abril de 2005
e termo em 31 de Março de 2006, para a categoria de auxiliar de
acção educativa, nos termos da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado nos termos do artigo 139.º do Código do Trabalho, e artigo 10.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. (Isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.)
2 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, (Assinatura
ilegível.)

JUNTA DE FREGUESIA DA MINA
Aviso n.º 3721/2005 (2.ª série) — AP. — Joaquim Marques
Rocha, presidente da Junta de Freguesia da Mina, concelho da Amadora:
Torna público que esta Junta de Freguesia, na sua reunião de 28
de Março de 2005, deliberou celebrar contrato de trabalho a termo resolutivo certo com o operário qualificado — calceteiro, Amadeu
Fernandes Montrond, pelo prazo de um ano, com início em 1 de
Abril de 2005.

Aviso n.º 3723/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que foi celebrado o contrato de trabalho
com Aníbal José Alves Canhoto, com início a 1 de Abril de 2005
e termo em 31 de Março de 2006, para a categoria de auxiliar de
serviços gerais, nos termos da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um ano, podendo ser renovado nos termos do artigo 139.º do Código do Trabalho, e artigo 10.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho. (Isento de visto prévio do
Tribunal de Contas.)

4 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim Marques Rocha.

1 de Abril de 2005. — O Presidente da Junta, (Assinatura
ilegível.)

