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montante de € 300, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, até ao
final do contrato, não conferindo ao segundo outorgante a qualidade
de funcionário ou agente e com efeitos a partir de 7 de Outubro de
2006.
18 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
3000216995

Aviso
Por despacho do reitor desta Universidade, Prof. Doutor Pedro
Telhado Pereira, de 31 de Julho de 2006, foi autorizada a contratação da licenciada Marta Inês Jardim Branco, em regime de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, para exercer funções de técnico
superior, grau 1, nível 74, de acordo com o regulamento da celebração dos contratos individuais de trabalho e com o despacho n.º 54/R/
2006, de 25 de Maio, pelo prazo de um ano, com efeitos a partir de
1 de Agosto de 2006.
18 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
3000216996

Aviso
Por despacho do reitor desta Universidade, Prof. Doutor Pedro
Telhado Pereira, de 28 de Julho de 2006, foi renovado o contrato de
avença celebrado em 3 de Janeiro de 2006, pelo prazo de quatro meses,
entre a Universidade da Madeira e Jorge Manuel Sousa Freitas, a desempenhar funções na sua especialidade, engenharia de sistemas e
computadores, no âmbito de contrato-programa, acção n.º 9, no montante de € 1858,41, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, até ao
final do contrato, não conferindo ao segundo outorgante a qualidade
de funcionário ou agente e com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2006.
18 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
3000216998

balho a termo certo, pelo prazo de 12 meses, na categoria de técnico
superior de 2.ª classe (arquitectura), com Sofia Isabel Bernardo Massano.
Mais, torna-se público que o referido contrato foi celebrado ao abrigo
da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da lei acima referida, por urgente
conveniência de serviço, tendo o início de funções ocorrido em 2 de
Novembro de 2006.
3 de Novembro de 2006. — O Vereador da Divisão Administrava
e Financeira, João José Ferreira Mendes Massano.
1000307795

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Aviso
Abertura de concurso interno de acesso
a vários lugares
Para os devidos efeitos se torna público que, pelo meu despacho
n.º 137/2006, de 2 de Outubro, e nos termos dos artigos 27.º e 28.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso de abertura no Diário da República, concurso interno
geral de acesso para provimento de vários lugares:
Grupo de pessoal técnico superior:
Referência A — um lugar de técnico superior de comunicação social assessor;
Referência B — um lugar de técnico superior de biblioteca e documentação de 1.ª classe;
Referência C — um lugar de técnico superior de 1.ª classe;
Referência D — um lugar de arquitecto 1.ª classe;
Grupo de pessoal técnico:
Referência E — um lugar de técnico de educação de 1.ª classe;
Grupo de pessoal técnico-profissional:
Referência F — dois lugares de desenhador especialista principal;

Aviso
Por despacho do reitor desta Universidade, Prof. Doutor Pedro
Telhado Pereira, de 31 de Julho de 2006, foi autorizada a contratação da bacharel Susana Maria Fonseca Sequeira, em regime de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, para exercer funções de técnico,
grau 2, nível 35, de acordo com o regulamento da celebração dos
contratos individuais de trabalho e com o despacho n.º 55/R/2006, de
30 de Maio, pelo prazo de um ano, com efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2006.
18 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
3000216999

Grupo de pessoal administrativo:
Referência G — dois lugares de assistente administrativo especialista;
Referência H — cinco lugares de assistente administrativo principal;
Grupo de pessoal operário:
Referência I — dois lugares de operário qualificado — pedreiro principal;
Referência J — um lugar de operário qualificado — viveirista principal;
Grupo de pessoal de informática:

Aviso
Por despacho do reitor desta Universidade, Prof. Doutor Pedro
Telhado Pereira, de 28 de Abril de 2006, foi celebrado contrato de
avença, em 1 de Maio de 2006, pelo prazo de três meses, entre a
Universidade da Madeira e Renato Franco Fernandes Bazenga Marques, para desempenhar funções na sua especialidade, no âmbito do
Projecto ICE-INTERREG III B 2000-2006, no montante de
€ 259,79, até ao final do contrato, não conferindo ao segundo outorgante a qualidade de funcionário ou agente e produzindo efeitos a
partir da sua celebração.
18 de Setembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
3000217001

AUTARQUIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
Aviso
Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contrato de tra-

Referência L — dois lugares de técnico de informática do grau 2,
nível 1.
1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho,
404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 97/2001, de 26 de
Março.
2 — Prazo de validade — para as presentes vagas e cessa com o
seu preenchimento.
3 — Local de trabalho — no concelho de Alcochete.
4 — As candidaturas devem ser formalizadas através de requerimento de admissão dirigido ao vereador do pelouro dos recursos humanos,
dele devendo constar o nome, estado civil, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data de emissão do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, morada, código postal e telefone, se o houver, habilitações literárias, curriculum
vitae — para os candidatos das referências A a J — e identificação do
lugar a que concorre, podendo ser entregue pessoalmente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para o Largo de São João,
2890 Alcochete, até ao termo do prazo para que foi aberto.
5 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de certidões dos
serviços onde os candidatos desempenham funções, comprovativas
dos requisitos exigidos para o concurso, de onde constem, de maneira
inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria e o escalão detidos e a
antiguidade na função pública.

