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CÂMARA MUNICIPAL DE ARRUDA DOS VINHOS
Aviso n.º 1463/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de pessoal a termo resolutivo. — 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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contrato a termo
resolutivo com a trabalhadora Gisela Corina Antunes Borrego dos
Santos Augusto, para exercer funções de técnico de 2.ª classe na
área de artes plásticas (escalão 1, índice 295 — 935,61 euros), na
Galeria Municipal, com início a 1 de Fevereiro, pelo período de
seis meses.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.

4 de Fevereiro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Fernando Gonçalves.

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA
27 de Janeiro de 2004. — O Presidente da Câmara, Rui Miguel da Silva.

Aviso n.º 1462/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do presidente da Câmara de 3 de Fevereiro de 2005, foram renovados, por mais um ano, os contratos a termo certo celebrados com
Sónia Maria Pinto da Silva e Carlos Alberto Rodrigues de Pinho, para o exercício de funções correspondentes às da categoria de assistente administrativo.
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Beneficiação do património — imóveis públicos — moinho do figueiral e alambique — aldeia do xisto Concurso limitado Construções J. Ramiro, L.da .........................................
da Benfeita.
Infra-estruturas na rotunda de São Pedro ............................................................................................................. Concurso limitado E. T. C. — Estudos e Trabalhos de Construção, L.da
Trabalhos de repavimentação de ruas em Arganil ............................................................................................... Ajuste directo ...... Sopovico — Sociedade Portuguesa de Vias de Comunicação, S. A.
Beneficiação de estrada EM 544, entre o troço antes do cruzamento com a Avenida dos Carecas e o pontão Ajuste directo ...... Construções S. Jorge ....................................................
do Mourão.
Iluminação exterior e interior da capela da Póvoa da Rainha Santa ................................................................. Ajuste directo ...... Electrificadora Taveirense ...........................................
Requalificação da envolvente — 1.ª fase — capela do Sepulcro — Coja ......................................................... Ajuste directo ...... Fonseca & Fonseca ......................................................
Requalificação do largo da igreja matriz de São Martinho da Cortiça ............................................................... Ajuste directo ...... Pereira & Fragoso, L.da ................................................
Arranjos complementares à requalificação do largo da igreja matriz de São Martinho da Cortiça ................ Ajuste directo ...... Pereira & Fragoso, L.da ................................................
Beneficiação de troços da estrada 522-1, entre Vilarinho e barragem das Fronhas ......................................... Ajuste directo ...... Construções S. Jorge ....................................................
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Aviso n.º 1464/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que foi rescindido, a partir dia 1 de Fevereiro do
corrente ano, o contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 2
de Janeiro de 2004, válido pelo período de um ano e renovado até
Janeiro de 2006, a pedido do contratado Nelson Manuel Narciso
Marcolino, para desempenho de funções de cantoneiro de vias.
4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.
Aviso n.º 1465/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos torna-se público que foi rescindido, a partir dia 31 de Dezembro do corrente ano, o contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 1 de Setembro de 2003, válido pelo período de um ano
e renovado até Setembro de 2005, a pedido do contratado Pedro
Manuel Afonso Lopes, para desempenho de funções de condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais.
4 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel da Cruz Lourenço.

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
Aviso n.º 1466/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se faz público que, nos termos do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e ao abrigo
da alínea a) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, este
município procedeu à contratação a termo certo da trabalhadora
Carmen Sofia Moisão Santos, pelo prazo de seis meses, a partir de
1 de Fevereiro de 2005, para exercício das funções de técnico
superior de 2.ª classe — área de animação sócio-cultural (escalão 1,
índice 400). (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
da Costa Carreira Marques.
Aviso n.º 1467/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo. — Para os devidos efeitos se faz público que, nos termos do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e ao abrigo
da alínea a) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, este
município procedeu à contratação a termo certo do trabalhador
Marco António Oliveira Fonseca, pelo prazo de um ano, a partir
de 1 de Fevereiro de 2005, para exercício das funções de fiscal
municipal de 2.ª classe (escalão 1, índice 199). (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)
3 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel da Costa Carreira Marques.

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE
Aviso n.º 1468/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos se
torna público que, ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, e por despacho exarado em 31 de Janeiro
de 2005, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, com os seguintes trabalhadores:
José António Marques de Sousa — varejador, escalão 1, índice 155,
com início a 23 de Março de 2005 até 22 de Março de 2006.
Patrícia Alexandra Barros Amaro — técnico superior de 2.ª classe/sociologia, escalão 1, índice 400, com início a 16 de Março
de 2005 até 15 de Março de 2006.

