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Esta reclassificação produz efeito a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
A nomeada deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente, Ralfo dos Santos Formiga.
2611059786

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE ACHA
Aviso n.o 21 583/2007
A Junta de Freguesia de São Miguel de Acha faz saber que, por
deliberação da Junta de Freguesia tomada em reunião ordinária e
1 de Outubro de 2007, pretende admitir, por urgente conveniência
de serviço e em regime de contrato a termo resolutivo certo, um
auxiliar administrativo, cujo concurso é válido, exclusivamente, para
a vaga em causa, caducando com o seu preenchimento.
O contrato terá a duração de 12 meses, renovável nos termos da
lei.
O local de trabalho é na freguesia de São Miguel de Acha e o
conteúdo funcional o descrito nos termos do despacho n.o 4/88, publicado no Diário da República, 2.a série, de 6 de Abril de 1988.
A remuneração corresponde ao índice 128 da tabela remuneratória
dos funcionários e agentes da Administração Pública (E 418,24),
actualizável nos termos legais.
A selecção dos candidatos será feita pelo método de prova oral
de conhecimentos, que incidirá sobre o respectivo conteúdo funcional
do lugar a preencher, e avaliação curricular, na proporção de 50 %
para cada prova e efectuada por um júri que será presidido por Cristiano Coelho Lopo, presidente da Junta de Freguesia, tendo por vogais
Carla Maria Milheiro Duarte e Maria dos Anjos Milheiro Gomes
Raposo, respectivamente secretária e tesoureira da Junta de Freguesia.
São vogais suplentes, pela respectiva ordem, Hélder José Carvalho
Folgado e José Milheiro Mendonça, respectivamente presidente e
segundo secretário da Assembleia de Freguesia de São Miguel de
Acha.
Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do concurso,
sendo facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
Nos termos da alínea g) do n.o 1 do artigo 27.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, a relação de candidatos admitidos e a
respectiva classificação final será afixada, para consulta, à entrada
do edifício da Junta de Freguesia, sendo comunicada, por escrito,
aos candidatos.
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura, no prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, através de requerimento dirigido ao presidente
da Junta de Freguesia de São Miguel de Acha e a entregar pessoalmente ou por correio remetido à Junta de Freguesia de São Miguel
de Acha, Urbanização Chão do Castanheiro, 6060-511 São Miguel
de Acha, do qual deverão constar os seguintes elementos:
Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade,
data de nascimento, residência, contacto telefónico, número, data de
emissão e serviço emissor do bilhete de identidade e número de
contribuinte);
Habilitações literárias;
Indicação dos documentos que acompanham o requerimento e que
são de apresentação obrigatória:
Curriculum vitae datado e assinado;
Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte;
Comprovativo das habilitações literárias.
1 de Outubro de 2007. — O Presidente, Cristiano Coelho Lopo.
2611059897

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Aviso n.o 21 584/2007
Renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos torna-se público, que por meu despacho
de 11 de Outubro de 2007, foi renovada a comissão de serviço, no
cargo de direcção intermédia de 2.o grau (chefe de divisão municipal
de Sistemas Informáticos) ao Dr. Miguel Lourenço Simões, com efeitos a partir de 20 de Janeiro de 2008, nos termos do n.o 1 do artigo 24.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.o 51/2005,

de 30 de Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei
n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.o 104/2006,
de 7 de Junho.
A presente renovação da comissão de serviço fundamenta-se na
análise circunstanciada dos resultados obtidos da actividade até agora
desempenhada, que evidencia a existência de aptidão e experiência
profissional adequadas ao exercício das respectivas funções, conforme
o relatório apresentado nos termos do disposto no artigo 23.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro.
16 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Nuno Vitorino.
2611059645

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DO BARREIRO
Aviso n.o 21 585/2007
Torna-se público que, por deliberação do conselho de administração, foram exonerados os agentes únicos Arnaldo Perdigão Alves
e Eusinio Manuel Neto dos Santos, a partir de 21 e de 27 de Setembro
de 2007, respectivamente, nos termos do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
23 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Humberto Carvalho.
2611059662

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA
Aviso n.o 21 586/2007
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
na categoria de técnico superior (engenheiro civil) principal
Torna-se público que, nos termos do n.o 1 artigo 41.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho, o conselho de administração, em
reunião de 16 de Outubro de 2007, deliberou nomear a candidata
Ana Paula Lampreia Toucinho Saramago da lista ordenada de classificação final, do concurso em referência.
A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar após publicação
no Diário da República. (Não carece visto do Tribunal de Contas.)
23 de Outubro de 2007. — A Directora-Delegada, Maria Gabriela
Borrego.
2611059669

SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO
DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO (LIPOR)
Aviso n.o 21 587/2007
Reclassificação profissional
Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração desta associação de municípios, na sua reunião de 10 de
Outubro de 2007, deliberou reclassificar, nos termos do artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 218/2000, de 9 de Setembro, os
seguintes funcionários:
José Artur Moreira Coelho, da categoria de motorista de ligeiros,
escalão 1, índice 142, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, escalão 1, índice 155.
Vítor Manuel Sousa Barbosa, da categoria de auxiliar administrativo, escalão 5, índice 170, para a categoria de tractorista, escalão 4,
índice 175.
Filipe Miguel Carneiro Iourieva Serrano, da categoria de operário
semiqualificado, escalão 2, índice 146, para a categoria de tractorista,
escalão 2, índice 151.
Os funcionários dispõem de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República para tomarem posse no novo
lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
24 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Macedo Vieira.
2611059648

