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A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308693

Aviso

sultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 3 de Outubro de 2006.
O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308697

Concurso interno de acesso limitado para técnico
superior de 1.ª classe (gestão autárquica)

Aviso

Nomeação

Concurso interno de acesso limitado para técnico
profissional especialista (biblioteca e documentação)

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 Filipa João Batista Silvestre, para o lugar de técnico
superior de 1.ª classe — gestão autárquica, na sequência do resultado
do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 3 de Outubro de
2006.
A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Nomeação

27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308694

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 José Manuel Farto Moreno, para o lugar de técnico
profissional especialista — biblioteca e documentação, na sequência
do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 9 de
Outubro de 2006.
O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

Aviso

27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308698

Concurso interno de acesso limitado para técnico
superior de 1.ª classe (desporto)

Aviso

Nomeação

Concurso interno de acesso limitado para técnico superior
de 1.ª classe (comunicação social e relações públicas)

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 Vítor Manuel Bernardo Frutuoso, para o lugar de técnico superior de 1.ª classe — desporto, na sequência do resultado do
concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 3 de Outubro de
2006.
O candidato nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

Nomeação

Aviso

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 Ana Cristina Vicente Feio, para o lugar de técnico superior de 1.ª classe — comunicação social e relações públicas, 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 Gabinete de
Apoio ao Presidente, conforme aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 231, de 2 de Dezembro de 2005.
A candidata nomeada deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Concurso interno de acesso limitado para técnico
profissional de 1.ª classe (animação cultural)

27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308724

27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308695

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 Natércia de Matos Bento e Susana Vicente Feio, para
os lugares de técnico profissional de 1.ª classe — animação cultural,
na sequência do resultado do concurso em epígrafe, aberto por aviso
datado de 3 de Outubro de 2006.
As candidatas nomeadas deverão aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime
Manuel Gonçalves Ramos.
1000308696

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para técnico
profissional especialista (meios audiovisuais)
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 David Guilherme Pedro da Guia, para o lugar de técnico
profissional especialista — meios áudio-visuais, na sequência do re-

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES
Aviso
Classificação de estágio
Para os devidos efeitos se torna público, nos termos do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março, e n.º 3 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, a classificação de estágio
atribuída aos agentes estagiários da carreira de polícia municipal, depois de homologada por meu despacho datado de 22 de Novembro de
2006:
Valores
Carla Patrícia Silva Ferreira ...............................................
David António Silva Costa ................................................
Liliana Andreia Silva Fernandes .........................................
Nuno Filipe Costa Oliveira ................................................
Nuno Miguel Silva Ferreira ................................................
Paulo Jorge Costa Maia .....................................................
Raquel Fernanda Sousa Soares ............................................
Rui Filipe Silva Teixeira ....................................................
Sofia Isabel Pereira Almeida ..............................................
Vítor Manuel Nunes Costa .................................................

15,2
14,0
14,4
16,0
14,8
15,2
14,4
14,8
14,8
14,0

22 de Novembro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança.
3000221930

