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APÊNDICE N.º 102 — II SÉRIE — N.º 142 — 26 de Julho de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 5163/2005 (2.ª série) — AP. — 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, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se
público que, por meu despacho de 6 Junho de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano, com
início em 14 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Dulce Alexandra Vale
Verdelho, para a categoria de técnico-profissional de 2.ª classe.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.
Aviso n.º 5164/2005 (2.ª série) — AP. — 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, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público
que, por meu despacho de 16 Maio de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano, com início em
1 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1 da Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, com António dos Santos Domingos e João Manuel
Vieira Mariano, para a categoria de pedreiro, operário qualificado.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.
Aviso n.º 5165/2005 (2.ª série) — AP. — 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, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se
público que, por meu despacho de 16 Maio de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo período de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005, ao abrigo da alínea h) do n.º 1
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Carlos Manuel da Conceição Valentim, para a categoria de motorista de pesados.
21 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Ribeiro
Pereira.

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
DE CASTELO RODRIGO
Aviso n.º 5166/2005 (2.ª série) — AP. — Em cumprimento
do disposto no artigo 34.º, alínea b), do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, se faz público que, por meus despachos de 16 de
Junho de 2005, procedi à contratação a termo resolutivo certo, nos
termos do n.º 1, alínea i), do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, pelo período de um ano, com início de funções a
20 de Junho de 2005, com os seguintes trabalhadores:
Ana Adelaide Ferreira Romano — engenheira florestal, remunerada
pelo índice 321 (1018,08 euros).
António Augusto Julião Moura — auxiliar de serviços gerais, remunerado pelo índice 128 (405,96 euros).
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
20 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Armando Pinto
Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Aviso n.º 5167/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, e em cumprimento do disposto na alí-

Nome

nea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, esta Câmara Municipal prorrogou por mais seis meses
os contratos de trabalho a termo certo de auxiliares de serviços
gerais, celebrados com:
Ana Patrícia Moreno Pena.
Sónia Marisa Madeira Salvador.
Graça Maria Filipe Pena Madeira.
Margarida Maria Correia Brito Dias.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5168/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal prorrogou por mais um ano, o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo de técnico superior
de psicologia, celebrado com Bárbara Susana Ribeiro Cibrão Guimarães.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5169/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal renovou contratos a termo certo,
pelo período de seis meses, com início a 8 de Julho de 2005, com
a categoria de cantoneiros de limpeza, com:
Ana Sofia Basaloco Sapage.
Elisabete Pelicano Ribeiro.
Sílvia Marisa Esteves Paulo.
Corina Maria Basaloco Sapage.
Fátima Isabel Sapage Alves.
Maria Conceição Quintas Rocha Botelho.
Maria Leonor Baptista Eusébio Bastião.
Natália Conceição Rentes Ferraz Estácio.
Olinda Lúcia Morgado Caravau.
Maria Helena Monteiro Pires Alves.
Maria de Lurdes Rei Esteves.
Paula Isabel Granada Madeira Raquel.
Alice do Nascimento Veríssimo Baldo.
Maria Cremilde Galas Pelicano Ferreira.
Sandra Cristina Martins Alves Faustino.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.
Aviso n.º 5170/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se faz público que, 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, esta Câmara Municipal prorrogou contrato a termo
resolutivo certo, pelo período de seis meses, com a categoria de
técnica superior de acção social, com Maria Alexandra Madeira
Pinto Nogueira.
6 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Edgar Manuel
da Conceição Gata.

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR
Aviso n.º 5171/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos, torna-se publico que esta Câmara Municipal, por despacho
da vereadora da Câmara, de 1 de Junho de 2005, efectuou as seguintes renovações de contratos, em regime de contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência de serviço, com fundamento nos artigos 18.º a 20.º do Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, nas seguintes categorias:

Categoria

Início
de funções

Auxiliar de serviços gerais ..................................................
Auxiliar administrativo ........................................................

15-12-2003
15-12-2003

Até ao limite de dois anos:
António Manuel Santos Silva ..............................................
Cláudia Marlene Martins Castro ..........................................

