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Diário da República, 2.ª série — N.º 247 — 27 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
Aviso n.º 82
Despacho de nomeação

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara de 15 de
Dezembro de 2006, foi nomeada, na sequência do concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de técnico de contabilidade e administração de 1.ª classe, aberto nos termos da alínea a) do
n.º 4 do artigo 6.º, conjugado com o n.º 5 do artigo 8.º e n.º 1 do
artigo 28.º, todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a candidata Cidália Maria Gonçalves, a qual, nos termos do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, conjugado com o Decreto-Lei
n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, aplicável à administração local, fica
integrada no escalão 1, índice 340.
(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas — artigos 46.º,
n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
15 de Dezembro de 2006. — A Directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, Célia Simões.
3000222449

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA
Aviso n.º 36/SRSP/06

competência conferida nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, e em cumprimento do disposto no 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, por seu despacho datado de 7 de
Dezembro de 2006, foi nomeado no lugar de operário semiqualificado — cantoneiro, do quadro de pessoal do município de Pampilhosa
da Serra, o candidato a seguir designado:
António Simões Gonçalves.
Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverão tomar posse dos respectivos
lugares no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.
A presente nomeação não carece de visto do Tribunal de Contas.
(Não são devidos emolumentos.)
11 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida.
3000222433

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRÓGÃO GRANDE
Aviso

Nomeação
Transferência
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
27 de Novembro de 2006, proferido no âmbito das competências
detidas em matéria de gestão de pessoal, e na sequência de procedimento interno de selecção; nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, tendente à mudança de
nível no âmbito da categoria de técnico de informática, aberto por
ordem de serviço afixada em 12 de Outubro de 2006, determinei que
os funcionários Cláudio Renato Mendes da Silva Nunes e José Augusto Barbosa Dias transitem para o nível 2 da carreira de técnico de
informática, grau 2, ficando integrados no escalão 1, índice 520, da
categoria.
Os candidatos deverão aceitar o referido cargo no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, 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.)
4 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Oliveira Pinto.
1000308880

Dr. João Manuel Gomes Marques, presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, faz público que, por seu despacho, nos termos da competência que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado e
republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeado
para o lugar de fiscal municipal principal o funcionário Vítor Manuel Alves Farinha, transferido da Câmara Municipal da Sertã, nos
termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 175/95, de 21 de Julho, e 218/
98, de 17 de Julho.
O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias contados da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
7 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Gomes Marques.
3000222434

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA

Aviso n.º 37/SRSP/06

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 29 de Novembro de 2006, nomeei definitivamente, nos termos
do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, para o lugar de operário principal (lubrificador), do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, o candidato
José Fernando da Costa Pereira Mota, aprovado no concurso interno de acesso limitado para provimento de um lugar de operário
principal lubrificador, aberto por ordem de serviço datada de 29
de Agosto de 2006.
O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, 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.)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara proferido em 29 de Novembro de 2006, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo, iniciado em 22 de Novembro de 2004 com Deolinda Maria Ferreira,
Maria Rosa de Jesus Simões Breda, Maria Odete Pereira Simões,
Docelina Marques da Fonseca e Maria da Conceição Antunes de
Matos, nos termos do n.º 1 artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicado à administração local por força da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, por mais um ano.

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Oliveira Pinto.
1000308879

CÂMARA MUNICIPAL DE PAMPILHOSA DA SERRA
Aviso
Concurso externo geral de ingresso para provimento
de dois lugares de operário semiqualificado — cantoneiro

29 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Maurício
Teixeira Marques.
3000222435

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara proferido em 28 de Novembro de 2006, foi
celebrado contrato a termo resolutivo, com José António Nogueira Martins de Almeida, na categoria de operário semiqualificado
(cantoneiro), pelo prazo de um ano, com início em 4 de Dezembro de 2006.
4 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Maurício
Teixeira Marques.
3000222437

Despacho de nomeação

Aviso

Hermano Manuel Gonçalves Nunes de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, torna público que, no uso da

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara proferido em 29 de Novembro de 2006, foi auto-

