29 332

Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 18 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)

13 — Os critérios de apreciação e ponderação do método de selecção constam de acta(s) de reunião(ões) de júri do concurso, sendo
facultada(s) aos candidatos quando solicitadas.
14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de
evitar toda e qualquer forma de discriminação.
15 — Composição do júri:
Referência 01/06:
Presidente — Carla Ribeiro, técnica superior de 1.ª classe, da Divisão de Recursos Humanos.
Vogais efectivos:
Cristina Lopo, chefe de Secção da Divisão de Recursos Humanos,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.
Carolina Santos, chefe de Secção do Gabinete de Apoio Técnico.
Vogais suplentes:
Ana Paula Correia, chefe de Secção da Divisão de Gestão Urbana.
Gabriela Martinho, assistente administrativo especialista da Divisão de Recursos Humanos.
Referência 02/06:
Presidente — Carla Ribeiro, técnica superior de 1.ª classe, da Divisão de Recursos Humanos.
Vogais efectivos:
Henrique Pepe, engenheiro civil de 1.ª classe, do Gabinete de Apoio
Técnico, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.
Maria José Florêncio, chefe da Divisão de Fiscalização.
Vogais suplentes:
Carla Cristina Filipe, técnica superior de 1.ª classe, da Divisão de
Recursos Humanos.
Maria Teresa Melo, engenheira civil de 1.ª classe, da Divisão de
Infra-Estruturas.
Referência 03/06:
Presidente — Célia Cardoso, arquitecta paisagista de 2.ª classe, da
Divisão de Jardins e Espaços Verdes.
Vogais efectivos:
João Fernandes — agente técnico agrário especialista da Divisão
de Jardins e Espaços Verdes, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.
Cristina Lopo, chefe de Secção da Divisão de Recursos Humanos.
Vogais suplentes:
António Pinheiro, engenheiro técnico de 1.ª classe, da Divisão de
Jardins e Espaços Verdes.
Isabel Ruas, operário qualificado jardineiro principal, da Divisão de
Jardins e Espaços Verdes.
Referência 04/06:
Presidente — Carla Ribeiro, técnica superior de 1.ª classe, da Divisão de Recursos Humanos.
Vogais efectivos:
Cristina Lopo, chefe de Secção da Divisão de Recursos Humanos,
que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.
Ana Paula Nereu, técnica profissional principal, da Divisão de Recursos Humanos.
Vogais suplentes:

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA
Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a 15 de Novembro de
2006, no uso da competência delegada, o vereador do pelouro de
Recursos Humanos nomeou, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do diploma supra-referido, e na sequência de concursos internos de acesso
limitado realizados, os seguintes funcionários:
Maria Madalena Almeida Barão Vargas Revez, arquitecta principal
(escalão 1, índice 510).
Francisco José Martins Lança, engenheiro civil de 1.ª classe (escalão 1, índice 460).
Anselmo José Oleiro Correia, engenheiro técnico principal de electrotecnia (escalão 1, índice 400).
Flávio José Pereira Horta, desenhador principal (escalão 1, índice 238).
Os funcionários deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso, conforme disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro. (Isentos de fiscalização prévia.)
20 de Dezembro de 2006. — O Vereador do Pelouro de Recursos
Humanos, Francisco António Braz Caixinha.
1000308564

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
Aviso n.º 102/06-VP
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho datado de 29 de Novembro de 2006, será celebrado o seguinte contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano, nos termos da alínea h) da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, eventualmente
renovável, nos termos do disposto nos artigos 139.º a 142.º do Código do Trabalho, com as especificidades constantes da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, para exercer as seguintes funções:
Zélia Santos Oliveira Carvalheiro Coelho, auxiliar administrativo,
a partir de 4 de Dezembro de 2006.
30 de Novembro de 2006. — A Vice-Presidente da Câmara, Maria
Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira. 1000308558

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO
Aviso n.º 166/2006
Nomeação
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, no
uso da competência que me foi delegada pelo presidente da Câmara
Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, datado de 14 de Novembro corrente, foi nomeada para
provimento de um lugar de engenheiro civil de 2.ª classe, do grupo de
pessoal técnico superior, a seguinte candidata, nos termos do n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas alterações, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, cuja lista de classificação final do estágio foi publicitada no edifício dos Paços do Município, em 3 de Novembro corrente, e notificada à candidata no mesmo dia, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho:
Domitília Coutinho Portela.

Gabriela Martinho, assistente administrativo especialista, da Divisão de Recursos Humanos.
Nélia Graça, engenheira civil de 2.ª classe, da Divisão de Edifícios
e Pavimentações.

Mais se torna público que a referida candidata deverá tomar posse
do lugar acima mencionado no prazo de 20 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, altura em que
findará o contrato administrativo de provimento.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Humberto de Carvalho.
3000221664

15 de Novembro de 2006. — O Vereador, com delegação de competências, Francisco Casimiro.
1000308599

