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MODELO N.o 3

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA
Aviso n.o 8221/2005 (2.a série) — AP. — Contratação de pessoal. — Por despacho do presidente da Câmara de 9 de Novembro
de 2005:
Nuno Roberto Alves de Sousa — admitido em regime de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de seis meses,
com início a 14 de Novembro de 2005, inclusive, para o lugar de
operador de reprografia, com o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 133, actualmente na importância de E 421,82. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui
César de Sousa Albergaria e Castro.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.o 8222/2005 (2.a série) — AP. — Cessação de contratos
de trabalho a termo certo. — No cumprimento do disposto no
artigo 393.o do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, se torna público que foram rescindidos, por mútuo
acordo, os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Com efeitos a 14 de Setembro de 2005:
Joaquim José Iria Baptista — operário qualificado (jardineiro);
José Paulo Curvelo Alexandre — auxiliar de serviços gerais.
Com efeitos a 11 de Outubro de 2005:
João Manuel Gaspar Mão de Ferro — auxiliar de serviços gerais.
Com efeitos a 28 de Outubro de 2005:
Delfina Maria Chaves Marques Borrego — auxiliar de serviços gerais.
Com efeitos a 31 de Outubro de 2005:
Ana Isabel Carreiras Tapadinhas — desenhador de 2.a classe.
16 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Grincho Ribeiro.
o

MODELO N. 4

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM
Aviso n.o 8223/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que, por meu despacho de 28 de Outubro de 2005,
foi celebrado contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um
ano, nos termos da alínea h) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, com João Pedro da Silva Fidalgo Batista Ramos
para exercer funções de técnico superior de 2.a classe, educação física,
com início a 7 de Novembro de 2005 e com o vencimento mensal
de E 1268,64.
8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Fernandes Estevens.

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
Aviso n.o 8224/2005 (2.a série) — AP. — Renovação do contrato
de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se torna público
que, por meu despacho de 9 de Novembro do corrente ano e de
acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003,
de 27 de Agosto, e da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, decidi renovar
pelo período de dois anos os contratos celebrados com os indivíduos
abaixo mencionados, com a categoria de cantoneiro de limpeza, celebrados ao abrigo da alínea d) do n.o 2 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 427/89 de 7 de Dezembro, de acordo com o estipulado no artigo 20.o
do mesmo decreto-lei, com as alterações que lhe foram introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho:
Bento Arada Magalhães — com início de funções em 29 de Novembro
de 2005.
José Albano Abreu Ferreira e Avenilino Mesquita Marinho — com
início de funções em 2 de Dezembro de 2005.
António Joaquim Costa Carvalho — com início de funções em 10
de Dezembro de 2005.
10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.

