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JUNTA DE FREGUESIA DE CARVOEIRO
Aviso
Nomeação do concurso externo de ingresso
para um lugar de cantoneiro de limpeza

JUNTA DE FREGUESIA
DE SÃO JOÃO DOS CALDEIREIROS
Aviso n.º 2/2006
Renovação de contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 27
de Novembro de 2006, foi nomeado provisoriamente, na sequência
do concurso acima mencionado, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 170, datado de 4 de
Setembro de 2006, o candidato Sérgio Manuel Guerreiro Orvalho,
ficando posicionado no escalão 1, índice 155.
O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro.
(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º,
n.º 1, da Lei n.º 98/97.)

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
órgão executivo da Freguesia em 31 de Outubro de 2006, foi renovado o contrato de trabalho, por mais seis meses, ao funcionário Vítor
Manuel Fatana Martins, auxiliar de serviços gerais, com início em 18
de Novembro de 2006.

12 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Junta, Jorge Manuel
Neto Pardal.
1000308892

Aviso

JUNTA DE FREGUESIA DE CESAR
Aviso
Discussão pública
A freguesia de Cesar torna público, nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 2 do artigo 27.º e do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformidade com aprovação em Assembleia de Freguesia de Cesar de 24 de Novembro de 2006,
que vai proceder-se à discussão pública das obras de urbanização do loteamento do Centro Cívico, sito atrás do Centro Cívico Justino Portal,
requerido em nome da Junta de Freguesia de Cesar que decorrerá no
prazo de 15 dias contados a partir da data da sua publicação.
Durante o período da discussão pública, o processo estará disponível, para consulta, na secretaria da Junta de Freguesia de Cesar, nos
dias úteis, das 14 horas e 30 minutos às 19 horas.
No decorrer do prazo acima referido, as reclamações, sugestões,
observações ou qualquer pedido de esclarecimento deverão ser dirigidas por escrito ao presidente da Junta de Freguesia de Cesar.
13 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Junta, Rodrigo Moreira da Silva.
1000308881

JUNTA DE FREGUESIA DE LOBRIGOS
(SÃO JOÃO BAPTISTA)
Edital
Brasão, bandeira e selo
José Manuel Moreira Lopes, presidente da Junta de Freguesia de
Lobrigos (São João Baptista), do município de Santa Marta de
Penaguião, torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e
selo da freguesia de Lobrigos (São João Baptista), do município de
Santa Marta de Penaguião, tendo em conta o parecer emitido em 19 de
Julho de 2006, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos termos da alínea q)
do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de
Freguesia de 19 de Outubro de 2006:
Brasão — escudo de púrpura, parreira arrancada de ouro, frutada de
quatro cachos de uvas do mesmo; em chefe, Agnus Dei de prata,
realçado de negro, nimbado de ouro, sustendo haste crucífera de ouro,
com lábaro de prata carregado de cruz firmada de vermelho. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«LOBRIGOS — S. JOÃO BAPTISTA»;
Bandeira — branca. Cordão e borlas de prata e púrpura. Hastes e
lança de ouro;
Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Lobrigos — S. João Baptista — Santa Marta de Penaguião».
21 de Novembro de 2006. — O Presidente da Junta, José Manuel
Moreira Lopes.
1000308167

6 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Junta, José Francisco
Gomes Candeias.
1000308904

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Para os devidos efeitos, torna-se público que o conselho de administração destes Serviços Municipalizados deliberou, na sua reunião de
10 de Outubro de 2006, deferir o pedido de licença sem vencimento
por 90 dias de Francisco Alvarino Pinto Ramos, com início a 7 de
Dezembro de 2006.
30 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Elmiro Carreira Mendes.
1000308876

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE
Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de 2.ª classe — engenharia civil
(estagiário).
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração de 27 de Setembro último, está aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão
a estagiário, tendo em vista o provimento de um lugar da categoria
de técnico superior de 2.ª classe — engenharia civil, do respectivo
quadro de pessoal, cabendo ao estagiário o vencimento correspondente ao índice 321, escalão 1, da referida categoria, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, actualmente no valor de 1033,36 euros.
2 — Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.
3 — Será admitido a estágio um único concorrente, esgotando-se o
concurso com a sua admissão.
4 — As funções correspondentes ao lugar a prover são as constantes no Despacho n.º 6871/2002, publicado na 2.ª série do Diário da
República, de 3 de Abril.
5 — O local de trabalho será na área do município de Peniche.
6 — Os requisitos de admissão são os definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, exigindo-se, no que se refere
a habilitações literárias, licenciatura em engenharia civil.
7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche, Rua 13 de
Infantaria, 19, 2520-256 Peniche, o qual, bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente nestes
Serviços Municipalizados ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo fixado, requerimento no
qual deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, número do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação militar, número
de contribuinte, morada, código postal e telefone, se houver);
b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos susceptíveis de influírem
na apreciação do mérito ou constituírem motivo de preferência legal.

