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APÊNDICE N.º 112 — II SÉRIE — N.º 157 — 17 de Agosto de 2005
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, torna-se público que foi
celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, por um ano, para o desempenho de funções de desenhador,
com efeitos a partir de 4 de Julho de 2005, com Ricardo Filipe
Vieira Lourencinho.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente.
Aviso n.º 5620/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — 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, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foi
celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, por um ano, para o desempenho de funções de engenheiro
civil, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2005, com José António
Frade Lopes Papança.

efeitos a partir de 1 de Julho de 2005, com João Filipe Rodrigues
Barão.
4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente.

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
Aviso n.º 5622/2005 (2.ª série) — AP. — Contratação de
pessoal a termo resolutivo certo. — Nos termos previstos na Lei
n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com as especificidades constantes na
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi celebrado um contrato de trabalho a termo resolutivo certo, entre esta autarquia e Vera Cristina
Oliveira Correia, com início a 11 de Julho de 2005, na categoria de
técnico superior, licenciatura em turismo, escalão 1, índice 321, a
que corresponde o vencimento ilíquido mensal de 1018,07 euros.
O contrato será válido pelo período de um ano, nos termos do n.º 2
do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com o
disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto.
8 de Julho de 2005. — O Vereador, em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso.

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente.

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Aviso n.º 5621/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — 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, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foi
celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, por um ano, para o desempenho de funções de topógrafo, com

Aviso n.º 5623/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público que, de acordo com o estabelecido 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, foi renovado o contrato de trabalho a termo
certo, abaixo indicado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.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, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho:

Categoria

Data
de início

Escalão/
índice

Prazo
(meses)

Técnico superior de arquivo de 2.ª classe .........

1-6-2004

1/400

12

Nome

Mário Jorge Calheiros de Sá .............

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.
Aviso n.º 5624/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se público, de acordo com o estabelecido 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
Categoria

Data
de início

Escalão/
índice

Prazo
(meses)

Auxiliar de acção educativa de nível 1 .............

1-6-2005

1/142

12

Auxiliar de acção educativa de nível 1 .............

1-6-2005

1/142

12

Nome

Ilda Maria Pais Condessa Nobre de
Oliveira.
Rute Maria Creio Policarpo Braz ......

17 de Outubro, que foram celebrados os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, abaixo indicados, ao abrigo do disposto nas
alíneas a) e f) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho:

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Varges.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLEIROS

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso n.º 5625/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato de
trabalho a termo resolutivo certo. — Para os devidos efeitos se
torna público que, por meu despacho de 8 de Julho de 2005, foi
decidida a celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo
certo para o cargo de técnico de informática adjunto, nível 1,
por um ano e por urgente conveniência de serviço, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2005, com os
seguintes candidatos classificados nos dois primeiros lugares
do respectivo concurso aberto por meu despacho de 12 de Maio
de 2005:

Aviso n.º 5626/2005 (2.ª série) — AP. — Regulamento dos
Campos de Férias em Olhão. — Torna-se público que a Assembleia Municipal de Olhão, em sessão ordinária de 30 de Junho de
2005, aprovou o Regulamento dos Campos de Férias em Olhão,
que consta do anexo ao presente aviso, entrando em vigor 15 dias
após a sua publicação na 2.ª série do Diário da República.

Ana Maria Lopes Martins Alves.
Luís Manuel Mendes Antunes.

6 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal.
Regulamento Interno
dos Campos de Férias em Olhão
Preâmbulo

(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)
8 de Julho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Santos
Marques.

Atendendo à importância em promover a ocupação saudável dos
tempos livres dos jovens, durante os vários períodos de férias escolares.

