68

APÊNDICE N.º 113 — II SÉRIE — N.º 158 — 18 de Agosto de 2005

contrato de trabalho a termo certo celebrado com António Florêncio
Caeiro Galão, em 10 de Janeiro de 2005, com a categoria de
tractorista, pelo período de seis meses.
18 de Julho de 2000. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.
Aviso n.º 5715/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que foi celebrado o seguinte contrato de
trabalho, nos termos da alínea h) do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de
renovação, nos termos do artigo 139.º do Código de Trabalho e
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
Luís Filipe de Morais Cavaco Ferreira — com início a 11 de Julho de 2005 e termo em 10 de Julho de 2006, para a categoria
de calceteiro. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
19 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira.

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 5716/2005 (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, aplicável à administração
local pelo 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,
torna-se público que, por meu despacho de 6 de Junho de 2005,
foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo período
de um ano, com início em 1 de Julho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Carlos
Alberto Duarte Marques, para a categoria de fiel de armazém.
13 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
Aviso n.º 5717/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto no n.º 1 alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho de
11 de Julho de 2005, determinei a renovação do contrato de trabalho a termo certo com José Marcos Machado Teixeira, técnico-profissional de desenho da construção civil, com início a 16 de
Agosto de 2005 e termo a 31 de Janeiro de 2006. [Isento de fiscalização previa pelo Tribunal de Contas, nos termos do disposto no
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.]

Aviso n.º 5720/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e 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 que, esta Câmara Municipal celebrou três contratos a
termo resolutivo certo, pelo período de seis meses, com início a
13 de Julho de 2005, com a categoria de cantoneiros de vias municipais, com:
Brígida Maria Andrade Andrês Paredes.
Maria Júlia Alves Gabriel Mesquita.
Pedro Miguel Constâncio Carapuça.
12 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO
Aviso n.º 5721/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos torna-se público que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo por um ano, com início em 16 de Julho de
2005, conforme despacho datado de 9 de Junho de 2005, ao abrigo
do artigo 139.º do Código do Trabalho, aplicável à administração
local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho
com:
Miguel Ângelo Conchinhas Alexandre — jardineiro.
Zulmira da Costa Estevinha Alexandre — jardineira.
Liliana Isabel Martins Hilário — técnica superior de geografia e
planeamento regional.
(Isentos de visto do Tribunal de Contas.)
22 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus.

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS
Aviso n.º 5722/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de
contratos de trabalho a termo certo. — Para os efeitos previstos
no artigo 34.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que foram celebrados os contratos de
trabalho a termo certo com André Neves Claro, Bruno Neves
Gonçalves, Hélder Filipe Duarte Santos e Francisco João Ferreira,
como vigilantes móveis de florestas, com início a 1 de Junho de
2005, com duração de quatro meses, e término a 30 de Setembro
de 2005, e com Susana Maria Marques Moita, como engenheira
agro-florestal, com início a 1 de Abril de 2005, por um ano, e término a 31 de Março de 2006.
8 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Girão
Vitorino.

11 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 5718/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e 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, esta Câmara Municipal celebrou um contrato a termo
resolutivo certo, pelo período de seis meses, com início a 11 de
Julho de 2005, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, com
Sílvia de Lurdes Eugénio Tavares.
12 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5719/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e 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, esta Câmara Municipal celebrou três contratos a termo
resolutivo certo, pelo período de seis meses, com inicio a 8 de Julho de 2005, com a categoria de auxiliar de serviços gerais, com:
Carla Sofia dos Ramos Andrade.
Daniela Sofia Amado Gaspar.
Maria Leonor Maçano Madeira.
12 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

Aviso n.º 5723/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação a
termo resolutivo pelo período de 12 meses de um técnico superior
de desporto de 2.ª classe. — Para 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, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98,
de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que esta Câmara
Municipal celebra contrato de trabalho a termo resolutivo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/04, de 22 de
Junho, a partir do próximo dia 1 de Agosto de 2005, pelo período
de 12 meses, na categoria de técnico superior de desporto de
2.ª classe, índice 400, escalão 1, com Catarina Alexandra Guia
Nunes Betes. [Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]
18 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez.

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
Edital n.º 482/2005 (2.ª série) — AP. — Carlos Vicente Morais Beato, presidente da Câmara Municipal de Grândola, faz público que a Câmara Municipal, na sua reunião de 22 de Junho

