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CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA
Aviso n.o 21 129/2007
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, em conjugação com
o n.o 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 314/2007, de 17 de Setembro,
torna-se público que, por meus despachos de 10 de Outubro de 2007,
foram reclassificados os docentes com nomeação definitiva em lugares
de QE ou QZP que se encontravam requisitados nesta autarquia
e nomeados definitivamente na carreira técnica superior nos seguintes
termos:
Foi Maria Filomena Coelho Rebelo reclassificada para a carreira
técnica superior de regime geral e nomeada definitivamente na categoria de técnica superior de educação pré-escolar assessor, escalão 1,
índice 610, a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir
quando vagar [alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 314/2007, de 17 de Setembro].
Foi José Manuel Segura Fernandes reclassificado para a carreira
técnica superior de regime geral e nomeado definitivamente na categoria de técnico superior generalista assessor principal, escalão 2,
índice 770, a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir
quando vagar [alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 314/2007, de 17 de Setembro].
Foi João Luís Sousa Monteiro reclassificado para a carreira técnica
superior de regime geral e nomeado definitivamente na categoria
de técnica superior generalista assessor, escalão 1, índice 610, a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir quando vagar
[alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 314/2007, de
17 de Setembro].
Foi Ludovina Maria da Costa Lopes Margarido reclassificada para
a carreira técnica superior de regime geral e nomeada definitivamente
na categoria de técnico superior generalista principal, escalão 2,
índice 560, a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir
quando vagar [alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 314/2007, de 17 de Setembro].
Foi Vítor Manuel Esteves Afonso reclassificado para a carreira
técnica superior de regime geral e nomeado definitivamente na categoria de técnico superior generalista de 1.a classe, escalão 2, índice 475,
a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir quando
vagar [alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 314/2007,
de 17 de Setembro].
Foi Maria Alexandra Paiva Martins da Fonseca reclassificada para
a carreira técnica superior de regime geral e nomeada definitivamente
na categoria de técnico superior de desporto de 1.a classe, escalão 2,
índice 475, a integrar em lugar a criar automaticamente e a extinguir
quando vagar [alínea a) do n.o 3 do artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 314/2007, de 17 de Setembro].
Foi António Carlos Dias Júnior reclassificado para a carreira técnica
superior de regime geral e nomeado definitivamente na categoria
de técnico superior de desporto de 1.a classe, escalão 2, índice 475,
a integrar em lugar vago do quadro.

Municipal da Lousã, sita na Rua do Dr. João Santos, 3200-935 Lousã,
e as sugestões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas por escrito, através de requerimento dirigido ao presidente
da Câmara Municipal, identificando devidamente o seu subscritor
e entregue pessoalmente ou remetido através do correio ao serviço
acima indicado.
Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que
irão ser afixados nos lugares de estilo.
15 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Fernando dos
Santos Carvalho.
2611057908

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.o 21 131/2007
O Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, vogal do conselho
de administração dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Água
e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que, nos
termos da Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, foi celebrado contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano, a partir
de 1 de Outubro de 2007, com o funcionário Rui Manuel Madureira
Monteiro, com a categoria de técnico profissional de mecânica.
15 de Outubro de 2007. — O Vogal do Conselho de Administração,
Manuel Marques Nogueira dos Santos.
2611057945

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA
Aviso (extracto) n.o 21 132/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.a série, de 16 de Maio de 2005, e nos termos do meu
despacho n.o 273/2007, de 4 de Outubro, foi nomeada para o lugar
vago da categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira de
técnico superior jurista do quadro desta Câmara Municipal, a candidata aprovada no estágio, com a classificação final de Bom (17 valores), Telma Carla de Silva Pereira.
A nomeação produz efeitos a partir da data do respectivo despacho,
por urgente conveniência de serviço. [Não sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos da alínea c) do n.o 3 do artigo 114.o
da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.]
15 de Outubro de 2007. — O Vereador, com competências delegadas, Jorge Paulo Colaço Rosa.
2611057906

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO
As nomeações definitivas, decorrentes de reclassificação, produzem
efeitos à data de aceitação, a partir da data da aceitação da mesma
pelos funcionários, que deve ocorrer nos 20 dias seguintes à publicação.
15 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Dias Valente.
2611057904

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
Aviso n.o 21 130/2007
Licenciamento de operação de loteamento — Discussão pública
O Dr. Fernando dos Santos Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Lousã, torna público que, nos termos do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.o 177/2002, de 4 de Junho, se encontra aberto um
período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias, contados a partir
do 8.o dia posterior à data da publicação do presente aviso no Diário
da República, tendo por objecto a aprovação de uma operação de
emparcelamento urbano, sita em Casinha, freguesia de Foz de Arouce
e concelho da Lousã, em que é requerente Eduardo José Oliveira
Amaro.
O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos
na Secção de Obras Particulares e Loteamentos Urbanos da Câmara

Aviso n.o 21 133/2007
Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
profissional de 2.a classe/fiscal municipal
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Mogadouro de 17 de Setembro
de 2007, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
profissional de 2.a classe/fiscal municipal do quadro desta Câmara
Municipal.
De acordo com a Lei n.o 53/2006, de 7 de Dezembro, e ao abrigo
do artigo 41.o, foi feita consulta à bolsa de emprego público acerca
da existência ou não de pessoal em situação de mobilidade especial,
tendo a Direcção-Geral da Administração Pública, através do ofício
n.o 7175, declarado a não existência de pessoal com perfil para o
recrutamento em questão em situação de mobilidade especial em
relação ao concurso.
2 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso,
caducando com o respectivo preenchimento.

