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11.6 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova teórica
e da entrevista de selecção, bem como o sistema de classificação final,
constam de acta da reunião do júri do concurso, que será facultada
aos candidatos sempre que solicitada.
12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:
Presidente — Dr. João Manuel dos Santos Henriques, vice-presidente da Câmara Municipal de Mogadouro.
Vogais efectivos:
Dr. António Luís Moreira, chefe de divisão Administrativa e
Financeira.
Fiscal municipal especialista principal Manuel Luís Pimentel.
Vogal suplente — Engenheiro civil de 2.a classe Abel Afonso
Varandas.
O 1.o vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
13 — A data, o local e o horário da realização das provas de selecção
serão dados a conhecer por escrito aos candidatos admitidos ou publicados na 2.a série do Diário da República, conforme os casos, em
cumprimento do disposto nos termos do artigo 35.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho.
14 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de classificação final serão afixadas, para consulta, no placard da Secretaria
do edifício dos Paços do Município ou publicadas no Diário da República, 2.a série, em conformidade com o disposto nos artigos 33.o,
34.o, 38.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.o 238/99, de 25 de Junho.
21 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, António
Guilherme Sá de Moraes Machado.
2611058024

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA
Aviso n.o 21 134/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 27 de Agosto de 2007, foi celebrado, nos termos
do artigo 139.o da Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, regulamentada
pela Lei n.o 35/2004, de 29 de Julho, aplicada à administração local
pela Lei n.o 23/2004, de 22 de Junho, contrato de trabalho a termo
certo com Berta Catarina Esteves Oliveira Azevedo, candidata classificada em 1.o lugar na oferta pública de emprego, com vista à contratação de um técnico superior de línguas e literaturas modernas.
O contrato será válido por um ano, eventualmente renovável, e
teve início a 15 de Outubro de 2007. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)
15 de Outubro de 2007. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, por delegação de competências, Rosária Maria Soares
Murça.
2611058232
Aviso n.o 21 135/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 26 de Setembro de 2007, foi nomeado para
o lugar de técnico superior de 2.a classe — arquitectura (estágio), vago
neste quadro de pessoal, Jorge Miguel Sequeira de Almirante Marques, candidato classificado em 1.o lugar no concurso externo de
ingresso (admissão a estágio) para provimento de um lugar de técnico
superior de 2.a classe — arquitectura, aberto por aviso inserido no
Diário da República, 2.a série, n.o 190, de 2 de Outubro de 2006.
A frequência de estágio é feita através de contrato administrativo
de provimento com a duração de um ano, prorrogável até à data
da aceitação da nomeação e terá início no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.o da Lei
n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
15 de Outubro de 2007. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, por delegação de competências, Rosária Maria Soares
Murça.
2611058237
Aviso n.o 21 136/2007
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara de 19 de Setembro de 2007, foi nomeada para
o lugar de cantoneiro de limpeza, vago neste quadro de pessoal, Lígia
Paula Gomes Duarte de Araújo, candidata classificada no 16.o lugar

no concurso externo de ingresso para provimento de seis lugares de
cantoneiro de limpeza, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 5, de 8 de Janeiro de 2007.
A nomeação em causa foi por urgente conveniência de serviço
e teve início no dia 15 de Outubro de 2007. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)
15 de Outubro de 2007. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, por delegação de competências, Rosária Maria Soares
Murça.
2611058236
Aviso n.o 21 137/2007
Para os devidos efeitos se torna público que Berta Catarina Esteves
Oliveira Ferreira de Azevedo solicitou a rescisão do contrato de avença
celebrado com esta Câmara Municipal em 3 de Outubro de 2005.
Mais se torna público, que por despacho do presidente da Câmara
de 17 de Setembro de 2007, o referido contrato se extinguiu no dia
14 de Outubro de 2007.
18 de Outubro de 2007. — A Directora do Departamento de Recursos Humanos, por delegação de competências, Rosária Maria Soares
Murça.
2611058239

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Aviso n.o 21 138/2007
Discussão pública sobre operação de loteamento no centro
histórico da cidade e concelho de Montemor-o-Novo
Em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 555/99, de 16 de Dezembro, republicado com alterações em anexo
ao Decreto-Lei n.o 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que
se encontra aberto um período de discussão pública, nos termos do
disposto no artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 380/99, de 22 de Setembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 310/2003, de 10 de
Dezembro, com a duração de 20 dias úteis a contar do dia seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, respeitante
ao projecto de operação de loteamento sito na área do centro histórico
de Montemor-o-Novo, Rua da Torre da Machada, Rua do Quebra-Costas e Rua da Encosta do Castelo, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, concelho de Montemor-o-Novo, cuja aprovação foi requerida
por Quattor — Investimentos Imobiliários, L.da, para o seu prédio
urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Montemor-o-Novo sob o n.o 00210/130286 e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 235 daquela referida freguesia.
O processo poderá ser consultado das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos no Serviço de Gestão
Urbanística da Divisão de Administração Urbanística desta Câmara
Municipal, podendo todos os interessados apresentarem, no decorrer
do prazo acima indicado, observações, sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimento, devendo sempre fazê-los por escrito e devidamente fundamentados.
18 de Outubro de 2007. — O Presidente da Câmara, Carlos Pinto
de Sá.
2611058194

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
Aviso n.o 21 139/2007
Torno público que, por meu despacho de 17 de Outubro do corrente
ano, foi autorizado o engenheiro técnico civil de 2.a classe Ivo Romão
Loução Martins a gozar licença sem vencimento pelo período de
90 dias, de harmonia com o disposto no n.o 1 do artigo 74.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, a partir do dia 22 de Outubro
de 2007.
18 de Outubro de 2007. — O Vereador em Regime de Permanência,
Carlos Alberto Silva Oliveira.
2611058006

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
Aviso n.o 21 140/2007
Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara de
8 de Outubro de 2007, foi nomeada, na sequência do concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de técnico superior

