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dondamento, as classificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida
pela aplicação da seguinte fórmula:
CF =

PPCE × 4 + EPS × 2
6

em que:
CF — classificação final;
PPCE — prova prática de conhecimentos específicos;
EPS — entrevista profissional de selecção.
14 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova prática de
conhecimentos específicos e da entrevista profissional de selecção,
bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva
fórmula classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
15 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final dos concorrentes serão afixadas no átrio dos Paços do
Município ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, conforme
as situações previstas no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
16 — Composição do júri:

A candidata dispõe de 20 dias a contar da data de publicação do
presente aviso para declarar a aceitação do lugar para que foi nomeada. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
25 de Julho de 2006. — O Presidente da Câmara, Bernardino
Manuel de Vasconcelos.
1000306700

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de técnico profissional especialista
Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
que, por despacho de 19 de Setembro de 2006, nomeei os candidatos
Vítor Hugo Marques Vale Palácios e Hélder Filipe da Silva Rocha,
classificados no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 134, de 13 de
Julho de 2006.

Presidente — Dr. António Carlos Figueiredo, presidente da Câmara Municipal.
Vogais efectivos:

10 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
Horácio Moreira Pereira de Melo.
3000217460

Dr. Francisco José de Matos, vereador, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos.
Joaquim Pinto, encarregado de pessoal operário semiqualificado.

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO
Aviso

Vogais suplentes:
Engenheiro Álvaro dos Santos Rolo, chefe da Divisão de Obras e
Serviços Urbanos.
Venâncio de Almeida Paiva, cantoneiro de limpeza.
11 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo.
1000306719

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS
Aviso
Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 14 de Setembro de 2006, se procedeu à renovação do
contrato de trabalho a termo certo, por mais três anos, com Marisa
Eduarda Pereira da Costa Figueiredo. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
25 de Setembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues.
1000306735

Aviso
Renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo
Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 3 de Outubro de 2006, se procedeu à renovação do contrato de trabalho a termo certo, por mais um ano, com Maria Palmira Gomes de Oliveira Vieira. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)
6 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel Oliveira Rodrigues.
1000306734

CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA
Aviso
Processo n.º 22/2005-SRH
Torna-se público que, por meu despacho de 25 de Julho de 2006,
foi nomeada definitivamente na categoria de técnico superior de
1.ª classe, da carreira de técnico superior (psicologia), a candidata Patrícia Alexandra da Costa Serra, aprovada no respectivo concurso,
cuja lista de classificação foi publicitada por afixação no placard da
Secção de Recursos Humanos, sita no Edifício Nova Trofa.

Concurso interno geral de acesso para provimento
de seis lugares de assistente administrativo principal
1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pela entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, na redacção actual, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, torna-se público que,
por despacho do vereador em regime de permanência com competência delegada em matéria de pessoal, se encontra aberto concurso
interno geral de acesso para provimento de seis lugares de assistente
administrativo principal.
2 — O prazo para apresentação da candidatura é fixado em 12 dias
úteis contados da data da publicação do aviso de abertura no Diário
da República.
3 — São requisitos gerais de admissão os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pela entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho.
São requisitos especiais de admissão a posse de pelo menos três
anos na categoria de assistente administrativo, classificados de Bom.
4 — A remuneração é a constante do anexo II a que se refere o
n.º 11 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
5 — O concurso é interno de acesso geral, destina-se apenas ao
preenchimento das vagas existentes e caduca com o respectivo provimento.
6 — Os lugares postos a concurso inserem-se no grupo de pessoal
administrativo, carreira de assistente administrativo, categoria principal.
7 — Os trabalhadores exercerão funções na área do concelho de
Viana do Alentejo.
8 — O júri do presente concurso terá a seguinte composição:
Presidente — Maria d’Aires Vera Figueira Vilela, chefe da Divisão
Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
Vogais efectivos:
Pedro de Sousa Andrade e Silva, chefe da Divisão de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, que substituirá o presidente do júri em casos de falta e ou impedimento.
Maria Rita Timóteo Sim Sim Torres, técnica de 2.ª classe da Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
Vogais suplentes:
Paula de Lurdes Martins Coelho Piteira, técnica superior principal
da Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
António Joaquim Latas Pimenta, técnico superior de 2.ª classe da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo.

