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JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE REI
Aviso n.º 8564/2006 — AP

João Manuel Gaspar Bernardino, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Rei, para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º, do
Decreto-Lei n.º 100/99 de 31 de Março, torna público que se encontra afixado, desde o dia 9 de Março de 2006, a lista de antiguidade do pessoal do quadro desta Junta de Freguesia, com referência a 31 de Dezembro de 2005.
7 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Junta, João Manuel
Gaspar Bernardino.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E TRANSPORTES DE PORTALEGRE
Aviso n.º 8565/2006 — AP
Contrato administrativo de provimento
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por deliberação do conselho de administração destes Serviços, tomada em reunião de 27 do corrente, foi celebrado
contrato administrativo de provimento com o candidato aprovado
em 1.º lugar no concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um lugar de técnico de 2.ª classe, (carreira de engenheiro
técnico electromecânico), aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 89, de 9 de Maio de 2006, Eng. Ricardo

Jorge dos Santos Delgado, com bacharelato em Engenharia Electromecânica, nos termos do n.º 1, alínea a), e n.º 2 do artigo 14.º, n.os 1
e 2, alínea c), do artigo 15.º e artigo 16.º, todos do sobredito
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 206. — O Presidente do Conselho de Administração, António Fernando Ceia Biscainho.
Aviso n.º 8566/2006 — AP
Contrato administrativo de provimento
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por deliberação do conselho de administração destes Serviços, tomada em reunião de 27 do corrente, foi celebrado
contrato administrativo de provimento com a candidata aprovada
em 1.º lugar no concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (carreira de técnico superior), aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 89, de 9 de Maio de 2006, Dr.ª Carla Patrícia Chambel
Vicente Barradas, com licenciatura em Gestão e Administração
Pública nos termos do n.º 1, alínea a) e n.º 2 do artigo 14.º, n.os 1
e 2, alínea c), do artigo 15.º e artigo 16.º, todos do sobredito
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, conjugado com o artigo n.º 5 o do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
29 de Novembro de 206. — O Presidente do Conselho de Administração, António Fernando Ceia Biscainho.

