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APÊNDICE N.o 163 — II SÉRIE — N.o 243 — 21 de Dezembro de 2005
Aviso n.o 8354/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho de 7 de Novembro
de 2005, foram contratados ao abrigo da alínea h) do n.o 1 do artigo 9.o
da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, pelo prazo de um ano, David
Emanuel Gonçalves Barrela e Carlos Manuel Pereira Marques, como
tractoristas, para exercerem funções no concelho de Grândola, a partir
dos dias 9 e 21 de Novembro de 2005, respectivamente, e a serem
remunerados pelo escalão 1, índice 142, a que corresponde o vencimento de E 450,37.
23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.o 8355/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho de 17 de Novembro
de 2005, foi renovado por um ano o contrato de trabalho celebrado
com a autarquia e Paulo Jorge Pereira Pires, auxiliar dos serviços
gerais. Mais se torna público que o presente contrato objecto de renovação terá o seu término em 25 de Janeiro de 2007.
23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
Aviso n.o 8356/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local por força do Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho de 21 de Novembro
de 2005, foi renovado por um ano o contrato de trabalho celebrado
com esta autarquia e Aníbal Manuel Espada Pereira, pedreiro. Mais
se torna público que o presente contrato objecto de renovação terá
o seu término em 31 de Janeiro de 2007.
24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
o

a

Aviso n. 8357/2005 (2. série) — AP. — Por lapso de imprensa
o aviso n.o 7248/2005 (2.a série) — AP, publicado no apêndice n.o 141
do Diário da República, 2.a série, n.o 208, de 28 de Outubro de 2005,
saiu inexacto, assim, rectifica-se que, no primeiro parágrafo, onde
se lê «de 1 de Setembro» deve ler-se «de 5 de Setembro» e onde
se lê «por seis meses» deve ler-se «por um ano», no terceiro parágrafo,
onde se lê «auxiliar» deve ler-se «assistente», no quinto parágrafo,
onde se lê «auxiliar» deve ler-se «assistente», no sexto parágrafo,
onde se lê «educativa» deve ler-se «educativa, nível 1,» e, no sétimo
parágrafo, onde se lê «auxiliar» deve ler-se «assistente».
24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
Aviso n.o 8358/2005 (2.a série) — AP. — Contratação de pessoal
a termo resolutivo certo, a tempo parcial. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal
de 6 de Outubro de 2005, foram celebrados contratos a termo resolutivo certo, a tempo parcial, pelo período de nove meses, com início
em 17 de Outubro de 2005, ao abrigo do disposto na alínea i) do
n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, para exercer
funções de docente, a fim de leccionar a disciplina de Inglês nas
várias escolas do concelho da Guarda, com as seguintes candidatas:
Anita dos Santos.
Maria Cristina Carreira dos Santos.
Maria Isabel Pereira Ribeiro.
Sara Patrícia Teles Cabral.
Sofia Conceição Salgado Lourenço Bento.
Susana Conceição Santos Gil Milheiro.
Susana Isabel Barreiros Gabriel.
Tânia Sofia Matos Antunes Ferreira.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente.
Aviso n.o 8359/2005 (2.a série) — AP. — Contratação de pessoal
a termo resolutivo certo, a tempo parcial. — Para os devidos efeitos
se torna público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal
de 10 de Novembro de 2005, foram celebrados contratos a termo
resolutivo certo, a tempo parcial, pelo período de 7 meses e 17 dias,
com início em 14 de Novembro de 2005, ao abrigo do disposto na

alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho,
para exercer funções de docente, a fim de leccionar a disciplina de
Inglês nas várias escolas do concelho da Guarda, com as seguintes
candidatas:
Margarida Sofia Fonseca Carvalho.
Marlene Monteiro Pires de Paula.
Paula Cristina Almeida da Silva.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente.
Aviso n.o 8360/2005 (2.a série) — AP. — Renovação de contratos
de trabalho a termo resolutivo certo. — Torna-se público que, por despacho do vereador do Pelouro da Gestão dos Recursos Humanos
de 15 de Novembro de 2005, no uso de delegação de competências,
e nos termos do n.o 1 do artigo 139.o do Código do Trabalho, em
conjugação com o n.o 1 do artigo 10.o da Lei n.o 23/2004, de 22
de Junho, foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo
certo por mais um ano com os seguintes trabalhadores:
Susana Maria da Silva Pais — na categoria de auxiliar de serviços
gerais, escalão 1, índice 128, com efeitos a 16 de Novembro de
2005.
Andreo Filipe Pinto Teixeira — na categoria de auxiliar de serviços
gerais, escalão 1, índice 128, com efeitos a 16 de Novembro de
2005.
Carla Alexandra Bidarra Costa — na categoria de assistente administrativa, escalão 1, índice 199, com efeitos a 11 de Dezembro
de 2005.
Catarina Isabel Gonçalves Cabral — na categoria de assistente administrativa, escalão 1, índice 199, com efeitos a 11 de Dezembro
de 2005.
(Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
18 de Novembro de 2005. — O Vereador do Pelouro da Gestão
dos Recursos Humanos, Vítor Manuel Fazenda dos Santos.
Aviso n.o 8361/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, por despacho de Vítor Manuel Fazenda dos
Santos, vereador do Pelouro da Gestão dos Recursos Humanos, proferido no uso de competências delegadas, em conjugação com o n.o 1
do artigo 142.o do Código do Procedimento Administrativo, e pelos
motivos nele invocados, foi anulado o procedimento concursal para
a contratação de um electricista, aberto por despacho de 21 de Fevereiro de 2003, e cujo aviso de abertura foi publicitado no jornal
A Guarda, expedido em 14 de Março de 2003.
22 de Novembro de 2005. — O Vereador do Pelouro da Gestão
dos Recursos Humanos, Vítor Manuel Fazenda dos Santos.
Aviso n.o 8362/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos,
torna-se público que, por despacho de Vítor Manuel Fazenda dos
Santos, vereador do Pelouro da Gestão dos Recursos Humanos, proferido no uso de competências delegadas, em conjugação com o n.o 1
do artigo 142.o do Código do Procedimento Administrativo, e pelos
motivos nele invocados, foi anulado o procedimento concursal para
a contratação de um jardineiro, aberto por despacho de 1 de Fevereiro
de 2005, e cujo aviso de abertura foi publicitado nos jornais Jornal
de Notícias e A Guarda, expedido em 17 de Fevereiro de 2005.
22 de Novembro de 2005. — O Vereador do Pelouro da Gestão
dos Recursos Humanos, Vítor Manuel Fazenda dos Santos.

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS
Aviso n.o 8363/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos previstos
na alínea b) do n.o 1 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 7 de
Outubro de 2005, foi rescindido, a seu pedido, o contrato de trabalho
a termo certo celebrado com Marisa Rosa Mestre da Palma, na categoria de engenheiro civil, com efeitos a partir de 3 de Outubro de
2005, inclusive, em virtude de nesta data ter tomado posse no quadro
de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de engenheira civil
de 2.a classe.
7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José Monteiro Barroso.

