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APÊNDICE N.º 15 — II SÉRIE — N.º 23 — 2 de Fevereiro de 2005
Número de lugares
Grupo de pessoal

Auxiliar .................................

Carreira

Observações

Categoria
V

P

T

Bilheteiro ....................................

—

1

0

1

Coveiro .......................................

—

1

1

2

Telefonista ..................................

—

0

1

1

(a) Passou de técnico superior de informática para especialista de informática, por aplicação do disposto no Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.
(b) Um dos lugares está ocupado em regime de tempo parcial.

3 de Janeiro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel Joaquim Martins Frederico.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA
Aviso n.º 547/2005 (2.ª série) — AP. — Rescisão de contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos torna-se público que por meu despacho, datado de 9 de Dezembro de
2004, foi concedida a rescisão de contrato de trabalho a termo
certo ao condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, Nuno
Miguel Meira Honório, a partir de 25 de Dezembro de 2004.
17 de Dezembro de 2004. — O Vereador dos Serviços Municipais de Ambiente, Recursos Humanos, Trânsito, Transportes e
Equipamentos Colectivos, José Manuel Raposo Gonçalves.

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE
Aviso n.º 548/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos
de trabalho a termo certo. — 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 29 de Dezembro de 2004, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a
termo certo, com os seguintes trabalhadores:
André João Lagoa Catela — canalizador operário, escalão 1, índice 142, com início a 3 de Fevereiro de 2005 até 2 de Agosto
de 2005.
Rui Salvador Rodrigues Gonçalves — técnico profissional de informática, escalão 1, índice 209, com início a 3 de Fevereiro
de 2005 até 2 de Fevereiro de 2006.
[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 3, alínea g), do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.]
29 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, António
José Ganhão.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA
Aviso n.º 549/2005 (2.ª série) — AP. — Admissão de pessoal. — Por despacho do presidente da Câmara de 22 de Dezembro de 2004, Miguel Pereira Moreira, foi admitido em regime de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um
ano, com início a 3 de Janeiro de 2005, para o lugar de coveiro do
grupo de pessoal auxiliar, com o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 155, actualmente na importância de 481,01 euros.
(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, Paulo
Ramalheira Teixeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
Aviso n.º 550/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo certo. — 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, e por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que por

meus despachos de 27 e 30 de Dezembro, determinei a celebração
dos contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de
um ano, iniciados a 3 de Janeiro de 2005 com:
Luís Miguel Morgado Macedo — técnico superior de 2.ª classe
(animação desportiva).
Rui Manuel Roque Moura — técnico profissional de 2.ª classe
(animação cultural).
Carla Isabel Margarido Saldanha — auxiliar administrativo.
José Amaro Vaqueiro Quintans — auxiliar de serviços gerais.
Ricardo Alexandre Fernandes Sutil — auxiliar de serviços gerais.
Francisco da Conceição Gordo Gonçalves — cantoneiro de limpeza.
Os presentes contratos foram celebrados ao abrigo da alínea h)
do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, poderão ser objecto
de renovação e regem-se pelo Código do Trabalho aprovado
pelas Leis n.os 99/2003, de 27 de Agosto, 35/2004, de 29 de Julho
e 23/2004, de 22 de Junho.
[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.]
4 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Grincho Ribeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
Aviso n.º 551/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento da 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, e considerando a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, tendo em atenção o estabelecido no n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, faz-se público que,
por despacho do vereador do Pelouro de Recursos Humanos, datado de 14 de Dezembro de 2004, foram renovados, pelo período de
seis meses, os contratos de trabalho a termo certo celebrados com:
Marco Francisco da Piedade José — em 1 de Setembro de 2003,
com a categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis
meses.
Lucinda Maria Dimas Serrano — em 1 de Setembro de 2003, com
a categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis meses.
José Alberto Cabo Russo — em 1 de Setembro de 2003, com a
categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis meses.
Sónia Cristina Maia Martins — em 28 de Agosto de 2003, com a
categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis meses.
Joaquim António Lopes Barnabé — em 11 de Fevereiro de 2004,
com a categoria de pedreiro, pelo período de seis meses.
Rui Ernesto da Silva Gomes — em 1 de Setembro de 2003, com a
categoria de especialista de informática, pelo período de seis
meses.
Hermenegildo José Tonim dos Santos — em 19 de Agosto de 2003,
com a categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis
meses.
Elsa Maria Mira Coelho — em 25 de Agosto de 2003, com a categoria de cantoneiro de limpeza, pelo período de seis meses.
Amaro Jacinto Cansado Mangualde — em 9 de Fevereiro de 2004,
com a categoria de canalizador, pelo período de seis meses.
16 de Dezembro de 2004. — O Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, João Filipe C. Libório.

