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n.o 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que por meu despacho
de 21 de Dezembro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de seis meses, com Carla Alexandra Pinto
Godinho Gonçalves, com a categoria de auxiliar de acção educativa
e com o vencimento mensal ilíquido de E 440,67 (índice 142, escalão 1),
para prestar funções no Jardim-de-Infância Templários da Câmara
Municipal de Tomar.

Outubro, torna público que esta Câmara Municipal prorrogou os contratos de trabalho a termo certo resolutivo, celebrados com os trabalhadores com a categoria de cabouqueiro Flávio André Cardoso
Mendes Teixeira, Carlos Jorge Campos Pontes, Paulo Alexandre
Rodrigo Soares, Filipe Duarte Seifão Costa, António Alberto Garcia,
Rui Daniel Cordeiro Rego, até 31 de Dezembro de 2005, com efeitos
a partir de 1 de Novembro.

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.

Aviso n.o 8025/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 por meu despacho
de 25 de Novembro de 2004, foram celebrados contratos de trabalho
a termo certo, pelo período de seis meses, com Ana Cristina da Graça
Patrício, Bernardo José Gonçalves Marques e Margarida Maria das
Neves Antunes Ângelo, com a categoria de auxiliar de serviços gerais
e com o vencimento mensal ilíquido de E 397,22 (índice 128, escalão 1),
para prestarem funções na Divisão de Desporto.
27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.
Aviso n.o 8026/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 por meu despacho
de 25 de Novembro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de seis meses, com António Gonçalo Bento
Rufino, com a categoria de nadador-salvador e com o vencimento
mensal ilíquido de E 397,22 (índice 128, escalão 1), para prestar funções na Divisão de Desporto.
27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.
o

a

Aviso n. 8027/2005 (2. série) — AP. — Em conformidade com
a 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 por meu despacho
de 11 de Dezembro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de 12 meses, com Teresa Alexandra dos
Santos Costa Constantino Moleirinho, com a categoria de técnico
superior de 2.a classe (economia) e com o vencimento mensal ilíquido
de E 1241,32 (índice 400, escalão 1), para prestar funções na Divisão
Financeira — Serviços de Património e Inventário da Câmara Municipal de Tomar.

Aviso n.o 8031/2005 (2.a série) — AP. — Nos termos do
artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se
público que foram rescindidos os contratos de trabalho a termo resolutivo celebrados com Ivo Carvalho de Oliveira, Paula Cristina Santos
Barreto e João Manuel Ferreira Pando.
2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS
Aviso n.o 8032/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente de 30 de Setembro de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, Sara Filipa Vieira Reis, Maria Leonor Veiga Silva
Lopes, Mara Sofia Leão Repolho Faria, Susana Bento Costa Neves,
Cláudia Marina Oliveira Ramos, Maria Lilita Dias Rodrigues, Ana
Paula da Glória Neves, Cláudia Andreia da Silva Pereira, Luísa Maria
Gonçalves Parra Batista e Helena Maria Moreira Mendes Antunes,
com a categoria de auxiliar de acção educativa, a tempo parcial, pelo
período de um ano, eventualmente renovável, com início em 3 de
Outubro de 2005 a remunerar pelo índice proporcional ao 142. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)
18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues.
Aviso n.o 8033/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente de 30 de Setembro de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, Carla Maria Vaz Monteiro, Ana Rute Mendes da
Luz, Ana Maria Sousa Santos Moreira e Natália Maria Fojo Craveiro
Abreu, com a categoria de auxiliar de acção educativa, a tempo parcial,
pelo período de um ano, eventualmente renovável, com início em
6 de Outubro de 2005, a remunerar pelo índice proporcional ao 142.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues.

Aviso n.o 8028/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 por meu despacho
de 24 de Novembro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de quatro meses, com Maria dos Anjos
Antunes Gonçalves, com a categoria de auxiliar de serviços gerais
e com o vencimento mensal ilíquido de E 397,22 (índice 128, escalão 1),
para prestar funções na Divisão de Desporto.

Aviso n.o 8034/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente de 30 de Setembro de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, Helena Pinheiro Oliveira Amado, com a categoria
de auxiliar de acção educativa, a tempo parcial, pelo período de um
ano, eventualmente renovável, com início em 14 de Outubro de 2005,
a remunerar pelo índice proporcional ao 142. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.
Aviso n.o 8029/2005 (2.a série) — AP. — Em conformidade com
a 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 por meu despacho
de 24 de Novembro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a
termo certo, pelo período de quatro meses, com Ana Margarida Lopes
Simões, com a categoria de auxiliar técnica de análises e com o vencimento mensal ilíquido de E 617,56 (índice 199, escalão 1), para
prestar funções na Divisão de Desporto.
27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
P. Silva Paiva.

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues.
Aviso n.o 8035/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente de 30 de Setembro de 2005, decidiu contratar a termo resolutivo, nos termos da alínea i) do n.o 1 do artigo 9.o da Lei n.o 23/2004,
de 22 de Junho, Carla Sofia Jorge Marques, Cláudia Sofia Bernardo
Resina Branco, Maria da Conceição Rodrigues Ferreira, Sandra Catarina Cassis Mota, Celestina Maria Pereira Rodrigues, Maria Conceição
Silva Alves Sequeira da Fonseca e Paula Marina Alexandre da Cruz
Santos, com a categoria de auxiliar de acção educativa, pelo período
de um ano, eventualmente renovável, com início em 3 de Outubro
de 2005, a remunerar pelo índice 142. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

18 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues.

Aviso n.o 8030/2005 (2.a série) — AP. — Em cumprimento 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

Aviso n.o 8036/2005 (2.a série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que esta Câmara Municipal, por despacho do presidente de 30 de Setembro de 2005, decidiu contratar a termo reso-

