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APÊNDICE N.º 107 — II SÉRIE — N.º 148 — 3 de Agosto de 2005
Grupo

Carreira

Categoria

Providos

Vagos

A criar

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

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

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

0

1

0

...................................
...................................

Condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais.

Condutor de máquinas e veículos especiais.

3

2

0

Operário .....................
...................................

Operário qualificado ......................
........................................................

Operário principal ..................................
Operário ..................................................

0
0

1
1

0
0

5 de Julho de 2005. — O Presidente da Junta, José da Cruz Silveira.

JUNTA DE FREGUESIA DE QUINTA DO ANJO

corresponde o índice 128, escalão 1 da respectiva categoria).
Renovação pelo período de seis meses.

Aviso n.º 5495/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, de harmonia com a deliberação desta
Junta de Freguesia tomada em reunião realizada em 22 de Junho
2005, foi renovado o seguinte contrato de trabalho, com fundamento
no artigo 139.º da Lei n.º 23/2004, de 27 de Agosto, que aprovou
o Código do Trabalho:
Contrato de trabalho a termo resolutivo celebrado com Fernanda
Maria Chagas Pereira de Matos, auxiliar administrativo (a que

4 de Julho de 2005. — O Presidente da Junta, Sérgio Manuel
Cardoso de Almeida.

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE MARVÃO
Aviso n.º 5496/2005 (2.ª série) — AP. — Conforme o
estatuído na alínea m) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2005, de 11 de Janeiro:
Lugares

Grupo de pessoal

Carreira

Categoria

Obs.
Previstos

Ocupados

Vagos

Administrativo ..........
...................................
...................................

Assistente administrativo ..............
........................................................
........................................................

Assistente admin. especial. ...
Assistente admin. principal ...
Assistente administrativo ....

1
1
1

0
0
0

0
0
0

(a)
(a)
(a)

Pessoal auxiliar .........

Auxiliar administrativo .................

Auxiliar administrativo ........

1

0

0

(a)

...................................

Cantoneiro ......................................

—

1

0

0

(a)

...................................

Motorista de ligeiros, tractorista ...

—

1

0

0

(a)

(a) Dotação global.

Aprovado pela Junta de Freguesia, em reunião de 27 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim Diogo Simão.
Aprovado pela Assembleia de Freguesia, em reunião de 30 de Junho de 2005. — O Presidente da Assembleia, Manuel Maria Chaparro
Branco Maroco.

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÃO
Aviso n.º 5497/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho a termo certo. — Para os devidos efeitos, e
nos termos 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, torna-se público que, por
meu despacho datado de 18 de Abril do corrente, foi renovado, ao
abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, o contrato a termo certo com Vivalda de Fátima Amorim de
Sousa Marques, índice 199, com a remuneração de 617,56 euros,
para continuar a exercer a mesma função, pelo prazo de um ano,
a partir de 1 de Maio de 2005.

Lema Pelicano, técnico de contabilidade (técnico de 2.ª classe), nos
termos e para efeitos previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, designadamente
promoção à categoria de técnico de contabilidade (técnico de
1.ª classe), independentemente de concurso, com o fundamento de
ser funcionário abnegado, dotado de elevado grau de responsabilidade que o prestigia a si e ao serviço público, possui um elevado
espírito profissional, competência, zelo e assiduidade, executa de
forma eficiente e organizada os serviços que lhe são confiados e
tem revelado um interesse metódico e sistemático em melhorar os
conhecimentos profissionais, além de uma grande disponibilidade
dentro e fora do seu horário de trabalho.
Em suma, desempenha funções que vão além da responsabilidade e qualidade do trabalho que vem a executar.

3 de Maio de 2005. — O Presidente da Junta, Horácio Manuel
de Sousa.

29 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, Gil dos Santos
Ferreira.

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JULIÃO
DA FIGUEIRA DA FOZ

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE ALVA

Aviso n.º 5498/2005 (2.ª série) — AP. — Mérito excepcional. — Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 6 do artigo 30.º
do Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, torna-se público que, por
deliberação da Junta de Freguesia de São Julião da Figueira da Foz,
de 13 de Junho de 2005, ratificada por unanimidade pela Assembleia de Freguesia em reunião de 28 de Junho de 2005, foi atribuída menção de mérito excepcional ao funcionário Carlos Manuel

Aviso n.º 5499/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Junta
de Freguesia proferido em 30 de Maio de 2005, foi celebrado contrato a termo resolutivo, com Orlando Victor Oliveira Rodrigues,
na categoria de auxiliar de serviços gerais, pelo prazo de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005.
7 de Junho de 2005. — O Presidente da Junta, António Gabriel
Martins Sousa.

