APÊNDICE N.º 67 — II SÉRIE — N.º 92 — 12 de Maio de 2005
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DOS MONTES
Aviso n.º 3465/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contrato. — Para efeitos e nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 34.º
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, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se
público que a Junta de Freguesia, em sua reunião de 6 de Abril de
2004, deliberou renovar o contrato de trabalho a termo certo, pelo
prazo de um ano, para motorista de ligeiros, com Maria João Pereira
Serras, com início em 17 de Maio de 2005 e termo em 16 de Maio
de 2006.
11 de Abril de 2005. — A Presidente da Junta, Anabela Moreira
Gonçalves Miranda Bastos.
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João Alexandre Nogueira das Dores Jorge, com a categoria de cabouqueiro, para exercer funções na Divisão de Construção Civil, com início em 1 de Abril de 2005, e pelo prazo de 12 meses,
podendo ser renovado, remunerado pelo escalão 1, índice 137.
5 de Abril de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Jorge Manuel Firmino Baptista.
Aviso n.º 3468/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º 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, torna-se público que foram
renovados os contratos de trabalho a termo certo celebrados com:

Aviso n.º 3466/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do
artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada no lugar do costume, para consulta,
a lista de antiguidade do pessoal destes Serviços.

Armindo Beja Victor, com a categoria de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, a exercer funções na Divisão de
Equipamento e Transportes, com início em 5 de Abril de 2004,
pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses a partir
de 5 de Abril de 2005, remunerado pelo escalão 1, índice 155.
Mukesh Jagmohan P. Ralpara, com a categoria de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, a exercer funções na Divisão de
Equipamento e Transportes, com início em 5 de Abril de 2004,
pelo prazo de 12 meses, renovado por mais 12 meses a partir de
5 de Abril de 2005, remunerado pelo escalão 1, índice 155.

22 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Pinto Galvão.

5 de Abril de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração,
Jorge Manuel Firmino Baptista.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso n.º 3467/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º 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, torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo:

Aviso n.º 3469/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do n.º 3
do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que estão afixadas nos locais apropriados das instalações
dos Serviços Municipalizados de Água de Mirandela, as listas de
antiguidade dos funcionários destes Serviços Municipalizados, organizados nos termos do artigo 93.º do citado decreto-lei as quais
se reportam a 31 de Dezembro de 2004.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Doroteia Maria Bizarro Marques Bambusch, com a categoria
de técnico superior de gestão de recursos humanos de 2.ª classe, para exercer funções na Divisão de Recursos Humanos,
com início em 28 de Março de 2005, e pelo prazo de 12
meses, podendo ser renovado, remunerada pelo escalão 1,
Índice 400.
José Manoel de Jesus Favinha, com a categoria de mecânico, para
exercer funções na Divisão de Equipamento e Transportes, com
início em 1 de Abril de 2005, e pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerado pelo escalão 1, índice 189.
Hugo Miguel Ladeira Serafim, com a categoria de cabouqueiro, para
exercer funções na Divisão de Construção Civil, com início em
1 de Abril de 2005, e pelo prazo de doze meses, podendo ser
renovado, remunerado pelo escalão 1, índice 137.
Nome

Ernesto Martins Ferreira ........
Rui Alexandre Matias Ferreira

8 de Abril de 2005. — Pelo Presidente do Concelho de Administração, (Assinatura ilegível.)

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 3470/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º 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, torna-se pública a relação dos contratos a termo certo que foram renovados:

Categoria

Técnico especialista (engenheiro elect.) ...
Técnico de informática-adjunto — nível 2

Índice

Escalão

Prazo
(meses)

460
244

1
1

1 ano
1 ano

12 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel Simões Luís.

Início

10 de Março de 2005.
6 de Abril de 2005.

