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Diário da República, 2.ª série — N.º 207 — 26 de Outubro de 2006 (Parte Especial)
to do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que,
por seu despacho de 3 de Outubro de 2006, foi nomeado no lugar de
chefe de transportes mecânicos do quadro de pessoal do município de
Pampilhosa da Serra o candidato António Barata Dias.
Em conformidade com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, deverá tomar posse do respectivo lugar no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República. (A presente nomeação não carece de visto do
Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
3 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Hermano
Manuel Gonçalves Nunes de Almeida.
3000217459

CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara proferido em 30 de Agosto de 2006, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo, iniciado
em 1 de Outubro de 2006, com Francisco Miguel Rodrigues Lopes
nos termos do n.º 1 do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicado
à administração local por força da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
por mais um ano.
28 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Maurício
Teixeira Marques.
3000217449

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL
Aviso
Nomeação
Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, no uso das competências que me são conferidas pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, por meu despacho de 3 de Outubro de 2006, Zélia Maria da
Costa Almeida Fernandes, candidata ao seguinte concurso:
Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
assistente administrativo principal.
O nomeado deve, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no prazo de 20
dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
10 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000306717

Aviso
Reclassificação profissional

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR
Renovação de contratos
Para efeitos 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, faz-se público
que, por meu despacho de 19 de Setembro de 2006, foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo celebrados com
Almerinda Maria Barradas Pascoal, Clarisse de Jesus Magno Bélinho,
Florinda Velez Lopes Pimenta, Joana Longo Duarte Galinha, Judite
Dias Lopes Calado Alves, Maria Manuela Pereira Esteves, Maria
Marques Esteves de Matos e Vera Sofia Antunes Chambel, com a
categoria de auxiliar de acção educativa, pelo período de um ano, com
efeitos a partir de 18 de Outubro de 2006. [Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, ao abrigo da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]
20 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, João José
de Carvalho Taveira Pinto.
1000306741

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do signatário de 3 de Outubro de 2006, se procedeu à reclassificação profissional do seguinte funcionário, nos termos da alínea e) do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, diploma que aplicou
à administração local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro:
Henrique Manuel Vieira Henriques Cardoso, apontador, escalão 1,
índice 146 — reclassificado em auxiliar técnico de desporto, escalão 1, índice 199.
O nomeado deve, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no prazo de 20
dias a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)
12 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000306716

Aviso
Nomeação

CÂMARA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
Aviso de nomeação
Concurso externo de ingresso para admissão de um
técnico profissional de 2.ª classe, na carreira de medidor
orçamentista do grupo de pessoal técnico-profissional.

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, no uso das competências que me são conferidas pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeei, por meus despachos de 6 de Outubro de 2006, os seguintes
candidatos:

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara de 2 de Outubro do corrente ano, foi nomeado
para o lugar posto a concurso, conforme aviso publicado no Diário
da Republica, 2.ª série, parte especial, n.º 82, de 27 de Abril de 2006,
o candidato Luís Filipe Martins Carpinteiro, tendo em conta que a
acta de classificação final foi homologada pelo presidente da Câmara
em 11 de Setembro de 2006.
O candidato nomeado deve aceitar a respectiva nomeação no prazo de 20 dias a contar (nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro) da publicação deste aviso no Diário
da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos das
disposições do n.º 1 do artigo 46.º e do n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

Os dois primeiros candidatos aprovados no concurso externo de
ingresso para provimento de dois lugar de auxiliar administrativo, grupo
de pessoal auxiliar:

3 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Paulo
Marçal Lopes Catarino.
1000306737

12 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000306718

Sandra Cristina dos Santos Matos.
Florbela Bastos da Silva Ferreira de Campos.
O primeiro candidato aprovado no concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar de leitor-cobrador de consumos, grupo
de pessoal auxiliar:
Arménio Rui Rodrigues da Rocha.
Os nomeados devem, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação, no
prazo de 20 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas).

