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10 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da CRP, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
11 — Ao concurso são aplicáveis as regras dos Decretos-Leis
n.os 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 238/99, de 25 de Junho, e 353-A/89, de 16
de Outubro.
2 de Outubro de 2006. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Maria Guilhermina Vicente.
1000307195

Aviso n.º 63/DGRH/SGC/2006
Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de engenheiro civil principal,
do grupo de pessoal técnico superior
Para os devidos efeitos se torna público que pelo despacho n.º 216/
DGRH/SGC/2006, da vereadora com competência delegada na área
dos recursos humanos, datado de 11 de Outubro de 2006, foi nomeada para o lugar vago, a seguinte candidata:
Lígia Cristina Daniel de Magalhães Tiago.
Esta candidata deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
(O processo não carece de visto do Tribunal de Contas.)
11 de Outubro de 2006. — A Chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Humanos, Maria Guilhermina Vicente.
1000307194

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Aviso n.º 83/DRH/2006
Nomeações definitivas
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da signatária de 4 de Agosto de 2006, foram nomeados definitivamente,
ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91,
de 17 de Outubro, os seguintes funcionários:
Bruno Manuel Luís Sequeira, cantoneiro de limpeza, 15 de Setembro de 2005.
Judite Nascimento Lima Santos, cantoneira de limpeza, 15 de Setembro de 2005.
Margarida Rosa Belchior Guerreiro Mourinho, cantoneira de limpeza, 15 de Setembro de 2005.
14 de Agosto de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307212

Aviso n.º 93/DRH/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a cessação da comissão de serviço, em regime de substituição, do chefe da
Divisão Financeira, Dr. Carlos Miguel Rodrigues Sequeira, em virtude
da publicação da estrutura e organização dos serviços municipais e
respectivo quadro de pessoal, de acordo com o constante no n.º 4 do
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307213

Aviso n.º 96/DRH/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a cessação da comissão de serviço, em regime de substituição, da chefe da
Divisão de Cultura, Turismo e Património, Dr.ª Maria do Rosário Jóia
Boal Pontes, em virtude da publicação da estrutura e organização dos

serviços municipais e respectivo quadro de pessoal, de acordo com o
constante no n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307219

Aviso n.º 97/DRH/2006
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a nomeação, em regime de substituição, para chefe da Divisão de Educação,
Cultura, Turismo e Património da Dr.ª Maria do Rosário Jóia Boal
Pontes, em virtude da publicação da estrutura e organização dos serviços municipais e respectivo quadro de pessoal, de acordo com o
constante no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada
e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307210

Aviso n.º 99/DRH/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a nomeação, em regime de substituição, para chefe da Divisão Financeira do
Dr. Carlos Miguel Rodrigues Sequeira, em virtude da publicação da
estrutura e organização dos serviços municipais e respectivo quadro
de pessoal, de acordo com o constante no artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307214

Aviso n.º 100/DRH/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a nomeação, em regime de substituição, para chefe da Divisão de Planeamento
do Território e Informação Geográfica do mestre Ricardo José da
Conceição Tomé, em virtude da publicação da estrutura e organização dos serviços municipais e respectivo quadro de pessoal, de acordo
com o constante no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307215

Aviso n.º 101/DRH/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da presidente da Câmara de 31 de Agosto de 2006, foi determinada a manutenção da comissão de serviço do chefe da Divisão de Gestão Urbanística, arquitecto João Manuel Mendonça Cavaco Matias, em virtude
da publicação da estrutura e organização dos serviços municipais e
respectivo quadro de pessoal, de acordo com o constante na alínea c)
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 9.º-C do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de
Junho.
26 de Setembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares.
1000307216

Aviso n.º 113/DRH/2006
Concurso interno de acesso limitado para provimento
de um lugar de técnico superior assessor
da carreira de biblioteca e documentação
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
16 de Outubro de 2006, foi nomeada para o lugar de técnico superior
assessor da carreira de biblioteca e documentação a candidata ao concurso acima mencionado Maria de José de Jesus Rocha Toucinho.
A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-

