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Acção Social a licenciada Júlia Maria Lopes da Silva Leitão, por
possuir as competências adequadas às exigências do cargo a prover
e reunir os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura
do procedimento concursal.
2 — A posse de perfil académico e profissional demonstrativo de
aptidão e experiência profissional, adequados ao exercício do referido
cargo, são evidenciados no curriculum vitae publicado em anexo ao
presente despacho e que deste faz parte integrante.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Junho
de 2007.

educativa do nível 1 Esmeralda Duarte Marques, nos termos do
artigo 76.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.

6 de Junho de 2007. — O Presidente da Câmara, António Lopes
Bogalho.
ANEXO
Nota curricular
Nome — Júlia Maria Lopes da Silva Leitão.
Data de nascimento — 17 de Outubro de 1967.
Habilitações académicas — licenciatura em História, curso de especialização em Ciências Documentais na opção Biblioteca e Documentação.
Experiência profissional:
De 1992 a 1995 exerceu funções no município de Sobral de Monte
Agraço com um contrato de avença, desenvolvendo trabalho na área
cultural;
Em 1996 ingressou no quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Sobral de Monte Agraço como técnica superior de biblioteca e
documentação de 2.a classe;
Coordenou a implementação no concelho das bibliotecas e é responsável pela sua gestão;
Coordena desde 1992 a actividade da Galeria Municipal;
Tem participado em diversos projectos culturais e turísticos desenvolvidos pelo município;
Colaborou em várias edições, quer de monografias quer de material
informativo do concelho.
2611035528

CÂMARA MUNICIPAL DE TÁBUA
Aviso n.o 14 134/2007
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por deliberação de reunião da Câmara de 12 de Junho corrente, foi alterada a cláusula 7.a
do contrato de prestação de serviços em regime de avença, celebrado
a 22 de Janeiro de 2003 com o especialista de medicina do trabalho
Dr. António Jorge Correia de Gouveia, passando os seus honorários
para o valor mensal ilíquido de E 1030,79, com efeitos retroactivos
a 1 de Janeiro de 2007. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2007. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo
de Lima Portela.
2611035273

23 de Julho de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611035555
Aviso (extracto) n.o 14 137/2007
Torna-se público de que a acta de dispensa de estágio para ingresso
na carreira técnica superior de geografia respeitante à candidata Alexandra da Cruz Pereira Rosa Teixeira foi homologada por despacho
exarado pela presidente no dia 17 de Julho de 2007.
Mais se torna público que a presidente da Câmara, por despacho
de 18 de Julho de 2007, nomeou definitivamente a candidata na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira técnica superior
de geografia, nos termos da alínea f) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 265/88, de 28 de Julho, e do n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro.
A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto, nos termos do artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o,
n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
23 de Julho de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611035496
Aviso (extracto) n.o 14 138/2007
Torna-se público que a acta de estágio para ingresso na carreira
técnica superior de engenheiro de máquinas respeitante ao candidato
João Salvador Vicente Gomes foi homologada por despacho exarado
pela presidente em 9 de Julho de 2007.
Mais se torna público que a presidente da Câmara, por despacho
de 16 de Julho de 2007, nomeou definitivamente o candidato na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira de engenheiro de
máquinas, nos termos da alínea f) do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 265/88, de 28 de Julho, e do n.o 5 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro.
O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto, nos termos do artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o,
n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
23 de Julho de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611035497

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
Regulamento n.o 175/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso (extracto) n.o 14 135/2007
Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exarado
em 13 de Julho de 2007, nomeou provisoriamente a candidata Dília
Cláudia Carapinha da Costa Barata Duarte na categoria de auxiliar
de serviços gerais, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.o 409/91, de 17 de Outubro.
A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto, nos termos do artigo 46.o, n.o 1, conjugado com o artigo 114.o,
n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)
17 de Julho de 2007. — Por delegação de competências da Presidente da Câmara, a Directora do Departamento de Administração
Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.
2611035252
Aviso (extracto) n.o 14 136/2007
Torna-se público que a presidente da Câmara, por despacho exarado
em 19 de Julho de 2007, autorizou a licença sem vencimento por
um ano, com efeitos a 1 de Setembro de 2007, da auxiliar de acção

Luís Filipe Soromenho Gomes, presidente da Câmara Municipal
de Vila Real de Santo António, faz público que o Regulamento de
Funcionamento dos Espaços Internet do Concelho de Vila Real de
Santo António, aprovado em reunião ordinária de 16 de Janeiro de
2007, depois de ter sido submetido a inquérito público através de
publicação efectuada no Diário da República, 2.a série, n.o 200, apêndice n.o 137, de 18 de Outubro de 2005, mereceu também aprovação
da Assembleia Municipal, em sua sessão de 22 de Fevereiro de 2007.
18 de Abril de 2007. — O Presidente da Câmara, Luís Filipe Soromenho Gomes.
ANEXO
Regulamento de Funcionamento dos Espaços Internet
do Concelho de Vila Real de Santo António
Preâmbulo
Os espaços Internet do concelho de Vila Real de Santo António
foram concebidos como um serviço público destinados ao acesso gratuito às tecnologias de informação e Internet para todos os cidadãos.
São espaços de apoio ao uso da Internet, que contempla uma vertente pedagógica, promovida através de acções de formação que visam
o aproveitamento, a utilização plena das tecnologias de informação
e comunicação para toda a população. Desta forma, pretende-se con-

