APÊNDICE N.º 67 — II SÉRIE — N.º 92 — 12 de Maio de 2005
Aviso n.º 3395/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por meus despachos, foram renovados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo,
nos termos do n.º 2 do artigo 140.º do Código do Trabalho, conjugado com o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, que aprova o Regime Jurídico do Contrato Individual de
Trabalho na Administração Pública.
Maria Alexandra de Sousa Pio Pereira de Oliveira — técnico superior de 2.ª classe, engenharia geográfica, com início a 22 de
Setembro de 2004, pelo prazo de 12 meses, por despacho de 10
de Agosto de 2004, com a remuneração de 1268,64 euros.
Carla Raquel Basto Leite — técnico superior de 2.ª classe, engenharia do ambiente, com início a 28 de Outubro de 2004, pelo
prazo de seis meses, por despacho de 16 de Setembro de 2004,
com a remuneração de 1268,64 euros.
Nelson Jorge Lima da Fonte — técnico profissional de 2.ª classe,
medidor orçamentista, com início a 29 de Setembro de 2004,
pelo prazo de 12 meses, por despacho de 10 de Agosto de 2004,
com a remuneração de 631,15 euros.
Virgínia Sousa Sampaio — assistente administrativo, com início a
7 de Outubro de 2004, pelo prazo de seis meses, por despacho
de 26 de Agosto de 2004, com a remuneração de 631,15 euros.
Ana Margarida Fernandes da Costa Brás e Marques — assistente
administrativo, com início a 9 de Outubro de 2004, pelo prazo
de seis meses, por despacho de 26 de Agosto de 2004, com a
remuneração de 631,15 euros.
Natália Margarida Crespo Penteado — assistente administrativo,
com início a 18 de Fevereiro de 2005, pelo prazo de 12 meses,
por despacho de 4 de Janeiro de 2005, com a remuneração de
631,15 euros.
Isabel Maria Calado Coelho Paulino — assistente acção educativa,
com início a 17 de Março de 2005, pelo prazo de 12 meses,
por despacho de 10 de Fevereiro de 2005, com a remuneração
de 631,15 euros.
Cristina Rosa Patrício Afonso Gonçalves — operário — jardineiro, com início a 5 de Novembro de 2004, pelo prazo de seis
meses, por despacho de 20 de Outubro de 2004, com a remuneração de 450,37 euros.
Daniel Alexandre Vieira Alves — operário — jardineiro, com início a 5 de Novembro de 2004, pelo prazo de seis meses, por
despacho de 20 de Outubro de 2004, com a remuneração de
450,37 euros.
Manuel Rodrigues Vieira — operário — jardineiro, com início a 5
de Novembro de 2004, pelo prazo de seis meses, por despacho
de 20 de Outubro de 2004, com a remuneração de 450,37 euros.
Tiago Regado Cepa — operário qualificado trolha, com início a
12 de Novembro de 2004, pelo prazo de 12 meses, por despacho de 20 de Outubro de 2004, com a remuneração de 450,37 euros.
Rosa Maria Costa Magalhães Cunha — auxiliar administrativo, com
início a 22 de Outubro de 2004, pelo prazo de 12 meses, por
despacho de 7 de Setembro de 2004, com a remuneração de
405,96 euros.
Alexandra Maria Miranda Santos — auxiliar administrativo, com
início a 8 de Outubro de 2004, pelo prazo de 12 meses, por
despacho de 7 de Setembro de 2004, com a remuneração de
405,96 euros.
E nos termos do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17
de Julho:
Sandra Maria Gomes Marques — técnico superior 2.ª classe, engenheiro do ambiente, com início a 1 de Setembro de 2004, pelo
prazo de 12 meses, por despacho de 15 de Julho de 2004, com
a remuneração de 1268,64 euros.
Susana Raquel Costa Gonçalves — técnico superior de 2.ª classe,
engenheiro agrário, com início a 1 de Setembro de 2004, pelo
prazo de 12 meses, por despacho de 15 de Julho de 2004, com
a remuneração de 1268,64 euros.
4 de Abril de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando João
Couto e Cepa.

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO
Aviso n.º 3396/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foram renovados, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
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n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contratos de trabalho a termo certo,
por mais um ano, que a seguir se indicam:
A partir de 7 de Março de 2005 — um auxiliar administrativo:
Ana Cristina dos Anjos Quinta Arcanjo.
A partir de 8 de Março de 2005 — um técnico profissional
de 2 classe, topógrafo:
Ana Rita Joaquim Cavaco.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3397/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por
mais um ano, com o auxiliar de serviços gerais, Lino Eduardo Valente
Vigário, a partir de 16 de Fevereiro de 2005.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3398/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por
mais um ano, com o técnico superior de 2.ª classe da carreira de
jornalismo e comunicação, Margarida Cristina da Costa Jesuíno, a
partir de 24 de Março de 2005.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3399/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por
mais um ano, com o desenhador de arqueologia, Nuno Miguel Assunção Teixeira, a partir de 14 de Abril de 2005.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3400/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por
mais um ano, com Carlos Miguel Mestre Leitão Carvalho, técnico
superior de 2.ª classe, carreira de design de comunicação, a partir
de 28 de Abril de 2005.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3401/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foi renovado, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo certo, por
mais um ano, com o técnico superior de 2.ª classe da carreira de
gestão, Bruno André Martins Jesus, a partir de 26 de Abril de 2005.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.
Aviso n.º 3402/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público
que foram renovados, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contratos de trabalho a termo certo,
por mais um ano, que a seguir se indicam, a partir de 15 de Março
de 2005:
Dois técnicos superiores de 2.ª classe, carreira de sociologia:
Ana Sofia G. Ferreira dos Santos Lamy.
Cláudia Cristina Santana Costa Santos.
5 de Abril de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Helena Louro.

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 3403/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e nos termos da 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 pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que, por meu despacho de 30 de Março de 2005,
foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo perío-

