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bro, proceder à elaboração da UOPG — 10 Cones, aprovando os termos de referência que fundamentam a sua oportunidade e definem o respectivo programa e prazo de elaboração (60 dias).

bro de 2004, e em conformidade com o artigo 20.º do mesmo diploma, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, foi celebrado contrato de trabalho a termo
certo, em 17 de Novembro de 2004, com Paulo Manuel Tinoco
Mendes, com a categoria de arquitecto de 2.ª classe, pelo período
de seis meses, renovável.
10 de Novembro de 2004. — Em substituição da Directora do
Departamento de Recursos Humanos e Modernização Administrativa (com subdelegação de assinatura), Fátima Coelho.

Aviso n.º 244/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
se torna público que, ao abrigo da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, aplicado à administração local pela Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, foi celebrado contrato a termo certo, com o engenheiro
civil de 2.ª classe, Gonçalo João Rodrigues da Silveira Diniz, com
início em 17 de Novembro de 2004, pelo prazo de seis meses,
renovável até três anos. (Contrato isento de visto do Tribunal de
Contas.)
14 de Dezembro de 2004. — A Directora do Departamento de
Recursos Humanos e Modernização Administrativa (com subdelegação de assinatura), Madalena Ferreira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Aviso n.º 245/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto na alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, torna-se
público que foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo,
pelo período de um ano, com Maria de Fátima Martins Fernandes,
com início a 2 de Dezembro de 2004, a 30 de Novembro de 2005,
na categoria de auxiliar de serviços gerais.
9 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão.

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA (AÇORES)
Aviso n.º 242/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo certo. — Para os devidos
efeitos e nos termos da 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, se torna público
que, por meu despacho datado de 5 de Novembro p. p., autorizo a
renovação, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, que aplica a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, à
administração local, dos seguintes contratos a termo resolutivo certo,
para continuarem a exercer as mesmas funções, a partir de 2 de
Dezembro p. f., pelo prazo de um ano, a saber:
1) Sérgio Paulo de Borba — canalizador;
2) Júlio Manuel Gonçalves — pedreiro.
Ambos com o índice 142, remuneração ilíquida de 440,67 euros.
8 de Novembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Duarte
Manuel Bettencourt da Silveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS
Aviso n.º 243/2005 (2.ª série) — AP. — De acordo com o
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 através do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que,
por despacho do vereador dos recursos humanos de 12 de Novem-

Aviso n.º 246/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo para admissão de quatro cantoneiros de limpeza. — Para os devidos efeitos se torna público que por meu
despacho de 24 de Novembro de 2004 decidi contratar a termo
certo e por urgente conveniência de serviço, pelo período de um
ano, os indivíduos abaixo mencionados, para exercer funções de
cantoneiro de limpeza, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, pela
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, regulamentada pela Lei n.º 35/
2004, de 29 de Julho, e na alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei
n.º 23/2004, de 22 de Junho, com início de funções em:
29 de Novembro de 2004:
Bento Arada Magalhães.
2 de Dezembro de 2004:
Avelino Mesquita Marinho.
José Albano Abreu Ferreira.
10 de Dezembro de 2004:
António Joaquim Costa Carvalho.
2 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva.

Aviso n.º 247/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de trabalho a termo certo para admissão de dois guardas-nocturnos. —
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho de
29 de Novembro de 2004 decidi contratar a termo certo e por
urgente conveniência de serviço, pelo período de um ano, os indivíduos abaixo mencionados, para exercer funções de guarda-nocturno, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, pela Lei n.º 99/2003, de

