APÊNDICE N.º 15 — II SÉRIE — N.º 23 — 2 de Fevereiro de 2005
Aviso n.º 552/2005 (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 21 de Dezembro de 2004, foi renovado, pelo período de
três meses, o contrato de trabalho a termo certo celebrado com
Rui Manuel de Brito Gateira — em 24 de Maio de 2004, com a
categoria de auxiliar de serviços gerais.
23 de Dezembro de 2004. — O Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, João Filipe C. Libório.
Aviso n.º 553/2005 (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 da vereadora do Pelouro do Departamento de Intervenção Social e Educação, datado de 21 de Dezembro de 2004,
foram renovados, pelo período de seis meses, os contratos de trabalho a termo certo celebrados com:
Alexandre Maria Caeiro Guerreiro — em 1 de Setembro de 2004,
com a categoria de auxiliar de acção educativa, pelo período de
seis meses.
Leopoldina Torres Correia Martins dos Santos — em 1 de Setembro de 2004, com a categoria de auxiliar de acção educativa,
pelo período de seis meses.
29 de Dezembro de 2004. — O Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, João Filipe C. Libório.

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
Aviso n.º 554/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado
à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, pelo meu despacho datado de 16 de
Dezembro de 2004, foi renovado, por um ano, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com Maria do Céu Neves Tomé
Palma, assistente administrativo.
Mais se torna público que o presente contrato objecto de renovação terá o seu término em 28 de Fevereiro de 2006.
30 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Carlos
Beato.

CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA
Aviso n.º 555/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 26 de Novembro de
2004, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, na categoria de auxiliar de serviços gerais, por um período
de seis meses, com início em 9 de Janeiro de 2005 e termo em
8 de Julho de 2005, com os seguintes trabalhadores:
Laurinda Maria Nunes Ferreira Amaral.
Luís Miguel Relvas Vaz.
Michelle Marie Roma Antunes.
[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.]
26 de Novembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Álvaro
José Cachucho Rocha.
Aviso n.º 556/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 2 de Dezembro de
2004, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, na carreira/categoria de auxiliar de serviços gerais, por um

19

período de um ano e seis meses, com início em 14 de Janeiro de
2005 e termo em 13 de Julho de 2006, com os seguintes trabalhadores:
António Martins Farropas.
Davide Pereira Henriques.
Lídia dos Anjos Pereira Ramos Marquez.
Maria Arlete Rolo Farinha.
Mónica Alexandra Bentes Feijão.
Susana Maria Garnadeiro Pereira.
[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.]
2 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Álvaro
José Cachucho Rocha.
Aviso n.º 557/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 2 de Dezembro de
2004, se procedeu à renovação do contrato de trabalho a termo
certo, na categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, por um período de seis meses, com início em 16 de Janeiro de 2005 e termo em 15 de Julho de 2005, com José de Jesus
Barroso. [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.]
2 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Álvaro
José Cachucho Rocha.
Aviso n.º 558/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 2 de Dezembro de
2004, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (arquitectura),
por um período de 24 meses, com início em 16 de Janeiro de 2005
e termo em 15 de Janeiro de 2007, com os seguintes trabalhadores:
António Filipe Garcia Fernandes.
Joana Mata Serrasqueiro Rossa.
[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.]
2 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Álvaro
José Cachucho Rocha.
Aviso n.º 559/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 10 de Dezembro de
2004, se procedeu à renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, na carreira de técnico de contabilidade e administração,
categoria de técnico de 2.ª classe (bacharelato em contabilidade e
gestão), por um período de seis meses, com início em 25 de Janeiro de 2005 e termo em 24 de Julho de 2005, com as seguintes
trabalhadoras:
Raquel Alexandra Ferreira Tavares.
Sónia Sofia Simões Nunes.
[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.]
10 de Dezembro de 2004. — O Presidente da Câmara, Álvaro
José Cachucho Rocha.
Aviso n.º 560/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, e por despacho exarado em 16 de Dezembro de
2004, se procedeu à renovação do contrato de trabalho a termo
certo, na carreira/categoria de técnico superior de 2.ª classe de serviço
social, por um período de dois anos, com início em 27 de Janeiro
de 2005 e termo em 26 de Janeiro de 2007, com Ana Sofia Alves

