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vencimento com efeitos a partir de 4 de Outubro de 2006, pelo prazo de um ano, ao motorista de pesados Carlos Manuel Gonçalves
Devesa.
22 de Novembro de 2006. — O Vereador, com delegação de competências, Francisco Casimiro.
1000308726

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM
Aviso

Nome — Pedro Filipe Nunes Terras;
Início — 5 de Dezembro de 2006;
Funções — técnico profissional contabilidade;
Remuneração — 640,62 euros.
Nome — Filipe Manuel Bernardo Júlio;
Início — 5 de Dezembro de 2006;
Funções — cantoneiro de limpeza;
Remuneração — 498,98 euros.
5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Francisco Gomes Monteiro.
1000308734

Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 29 de Setembro de 2006, e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e do n.º 3 do artigo 139.º do
Código do Trabalho, foi renovado, após consulta ao interessado, o
contrato a termo resolutivo certo, celebrado com o arquitecto de
2.ª classe Alexandre Miguel Ladeira Costa.
A renovação inicia-se em 18 de Outubro de 2006 e é pelo período
de 14 meses.
19 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes Estevens.
1000308635

Aviso
Renovação de contrato a termo resolutivo certo
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 31 de Outubro de 2006, e nos termos do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foi renovado, após consulta ao
interessado, o contrato a termo resolutivo certo celebrado com o
técnico superior de educação física de 2.ª classe João Pedro da Silva
Fidalgo Batista Ramos.
A renovação inicia-se em 7 de Novembro de 2006 e é pelo período
de um ano.
8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Fernandes Estevens.
1000308634

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO
Aviso
Contrato de prestação de serviços
em regime de avença
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
15 de Setembro de 2006, foi celebrado um contrato de prestação de
serviços com Maria Augusta Carvalho Pinto Silva, em regime de
avença, pelo prazo de um ano, renovável tacitamente, com início
em 18 de Setembro de 2006, para prestar os serviços de limpeza da
antiga Escola Preparatória da Vila.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira Mota Silva.
1000308653

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 133
Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de operário principal da carreira de jardineiro
do grupo de pessoal operário qualificado.
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Dezembro de 2006, no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do concurso em epígrafe, nomeei definitivamente,
para ocupar o lugar de operário principal, escalão 1, índice 204, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro:
Leopoldo Marta dos Santos.
Mais se torna público que o candidato deverá aceitar o cargo no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Francisco Gomes Monteiro.
1000308735

Aviso n.º 134
Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de operário principal da carreira de canteiro
do grupo de pessoal operário qualificado.
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
4 de Dezembro de 2006, no uso da competência que me confere a
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do concurso em epígrafe, nomeei definitivamente,
para ocupar o lugar de operário principal, escalão 1, índice 204, nos
termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro:
José António Francisco.
Mais se torna público que o candidato deverá aceitar o cargo no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
5 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Francisco Gomes Monteiro.
1000308736

Aviso n.º 132

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Para os devidos efeitos 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, torna-se público que, por despachos do presidente da Câmara de
30 de Novembro de 2006, respectivamente, foram celebrados contratos a termo certo resolutivo pelo período de um ano com os indivíduos abaixo mencionados:

Aviso

Nome — Marco Pitt dos Reis;
Início — 5 de Dezembro de 2006;
Funções — técnico de informática;
Remuneração — 917,47 euros.
Nome — José Manuel Teixeira Tavares;
Início — 5 de Dezembro de 2006;
Funções — técnico superior de gestão;
Remuneração — 1287,68 euros.

Concurso interno de acesso limitado
para técnico superior de 1.ª classe (turismo)
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara datado de 27 de Novembro de 2006, se procedeu à nomeação de Aida Maria Martins Neves, para o lugar de
técnico superior de 1.ª classe — turismo, na sequência do resultado
do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 3 de Outubro
de 2006, sem prejuízo de a mesma se manter nomeada em comissão
de serviço, como secretária do vereador a tempo inteiro, conforme
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 231, de 2 de
Dezembro de 2005.

