APÊNDICE N.º 10 — II SÉRIE — N.º 17 — 25 de Janeiro de 2005

109

Quadro de pessoal (elaborado nos termos da legislação em vigor)
Número de lugares
Grupo de pessoal

Nível

Carreira

Categoria
Existentes A criar

Total

Providos

Vagos

Administrativo ........

–

Assistente administrativo ......

Assistente administrativo ......

1

1

2

1

1

Auxiliar ....................

–

Auxiliar administrativo ..........

—

1

0

1

1

0

Cantoneiro de limpeza ..........

—

1

0

1

0

1

Observações. — As carreiras atrás referidas têm desenvolvimento indiciário constante na lei (Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro, e respectivas alterações).
20 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Junta, José Mário Ribeiro Silva.

JUNTA DE FREGUESIA
DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA
Aviso n.º 389/2005 (2.ª série) — AP. — 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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, faz público que esta Junta de Freguesia admitiu, na
situação de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
do artigo 8.º e do artigo 9.º, n.º 1, alínea h), com as regras estipuladas no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado
com o disposto nos artigos 139.º e 140.º do Código do Trabalho,
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, por um ano, eventualmente
renovável por igual período de tempo, com início em 1 de Fevereiro de 2005, trabalhadores da seguinte profissão: cantoneiro
de limpeza, a que corresponde o escalão 1, índice 155, Maria
Celeste Faria Moço Coelho e Ana Maria Salgueiro Antunes Carrilho.
(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 3, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
16 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Junta, Luís Alberto Miranda Custódio.

Cornel Dinu — cantoneiro, escalão 1, índice 137.
Joaquim Ferreira Lima — cantoneiro, escalão 1, índice 137.
16 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Junta, António
José Marcelino da Silva.

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DA TALHA
Aviso n.º 392/2005 (2.ª série) — AP. — 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, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que
esta Junta de Freguesia, na sua reunião de 7 de Setembro de 2004,
deliberou renovar, por mais seis meses, os contratos de trabalho a
termo certo, com os seguintes trabalhadores:
Alpoim Fonseca Rodrigues — auxiliar de serviços gerais, a partir
de 15 de Novembro de 2004, escalão 4, índice 155.
Rosária da Conceição Alves Avelino — viveirista, a partir de 15 de
Novembro de 2004, escalão 1, índice 142.
Patrícia Alexandra Fernandes Vicente Rocha — viveirista, a partir
de 20 de Novembro de 2004, escalão 1, índice 142.
Dulce Maria Colaço Gaspar — viveirista, a partir de 1 de Dezembro de 2004, escalão 1, índice 142.
22 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Junta, Paulo Rui
Luís Amado.

JUNTA DE FREGUESIA DE INFESTA
Aviso n.º 390/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, se torna público que
foi efectuado contrato a termo certo, ao abrigo da alínea d) do
n.º 2 do artigo 18.º do mesmo decreto-lei, para desempenhar funções na categoria de auxiliar de serviços gerais, no período de 15
de Novembro de 2004 a 15 de Julho de 2005 (oito meses), com
Maria do Carmo de Sousa Rodrigues.
O vencimento mensal a auferir é de 193,96 euros, acrescidos de
subsídio de refeição fixado para a função pública.
16 de Novembro de 2004. — O Presidente da Junta, José Bento
Rodrigues.

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO MAIOR
Aviso n.º 391/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo certo. — Para os devidos e legais efeitos se torna público que foram renovados os contratos de trabalho
a termo certo, pelo período de seis meses, por urgente conveniência de serviço, por deliberação de 25 de Outubro de 2004, com
início de funções a 1 de Dezembro de 2004, com os seguintes trabalhadores:
António Manuel Ferreira Timóteo — motorista de ligeiros, escalão 1, índice 142.
António David Beja de Oliveira — cantoneiro, escalão 1, índice 137.
Pedro Miguel Faria Agostinho — cantoneiro, escalão 1, índice 137.
Tomás Fernandes Comenda — pedreiro, escalão 1, índice 142.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE
Aviso n.º 393/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos efeitos
torna-se público que o conselho de administração destes Serviços
Municipalizados, em sua reunião de 3 de Dezembro de 2004, deliberou renovar, por mais um ano, o contrato a termo certo de Paula
do Carmo Chaves da Silva, técnico profissional de 2.ª classe —
área de contabilidade, com início a 1 de Janeiro de 2005.
17 de Dezembro de 2004. — O Vogal do Conselho de Administração com poderes delegados, Vítor Manuel da Silva Leite.

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Aviso n.º 394/2005 (2.ª série) — AP. — Torna-se público que
por despacho do presidente do conselho de administração de 11
de Outubro de 2004, foi celebrado contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, pelo período de 12 meses, com efeitos a partir
de 9 de Dezembro de 2004, para o exercício de funções de engenheiro civil, ao abrigo da alínea h), n.º 1, artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com a candidata graduada em 2.º lugar no
processo de selecção, oportunamente efectuado, Iza Paula Pinto e
Couto Ferreira Lima.
20 de Dezembro de 2004. — Pelo Presidente do Conselho de
Administração, o Director-Delegado, Carlos António S. Santos Ferreira.

