APÊNDICE N.º 42 — II SÉRIE — N.º 62 — 30 de Março de 2005
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROÍSMO
Aviso n.º 2129/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que, por despacho do signatário de 25 de
Fevereiro de 2005, foram celebrados contratos de trabalho a termo
certo com Sara Cristina da Costa Nunes Dias e José Eliseu Mendes
Costa, ambos na categoria de técnico superior de 2.ª classe — engenharia do ambiente, pelo prazo de seis meses e com início a 1
de Março.
Foi igualmente celebrado contrato de trabalho a termo certo
com António Manuel Goulart Rodrigues, na categoria de mecânico de automóveis, pelo prazo de seis meses e com início a 14 de
Fevereiro de 2005, conforme despacho do signatário de 31 de Janeiro
de 2005.
1 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Elmiro Carreira Mendes.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ
Aviso n.º 2130/2005 (2.ª série) — AP. — 1 — Para os devidos efeitos e em cumprimento do estabelecido no artigo 95.º do
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, faz-se publico que, depois de aprovadas em reunião do conselho de administração de 3
de Fevereiro de 2005, se encontram afixadas no átrio do edifício
de Recursos Humanos as listas de antiguidade dos funcionários e
agentes.
2 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo
diploma, da organização das referidas listas cabe reclamação a deduzir
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no prazo de 30 dias, contados a partir da data de publicação deste
aviso no Diário da República.
1 de Março de 2005. — O Director-Delegado, Leopoldo Soares
Santos.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA, ELECTRICIDADE
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
Aviso n.º 2131/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos se torna público que o conselho de administração, em reunião
de 29 de Dezembro de 2004, deliberou contratar a termo certo,
por urgente conveniência de serviço, o candidato Nuno Alexandre
dos Santos Frião, com a categoria de assistente administrativo, pelo
período de um ano, sendo a remuneração equivalente ao índice 199
a partir de 12 de Janeiro de 2005.
24 de Fevereiro de 2005. — O Administrador-Delegado, Orlando
Gaspar Moinhos Costa.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Aviso n.º 2132/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do n.º 1
do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada, para consulta nos locais usuais, a
lista de antiguidades do pessoal do quadro dos SMAS de Sintra, referida
a 31 de Dezembro de 2004.
1 de Março de 2005. — O Vogal do Conselho de Administração, Luís do Paço Simões.

