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CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
Aviso n.º 5186/2005 (2.ª série) — AP. — Contrato administrativo de provimento. — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força e com as adaptações
constantes do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que na sequência da publicação do despacho de nomeação,
datado de 29 de Abril de 2005, no Diário da República, 3.ª série,
n.º 100, de 24 de Maio de 2005, foram celebrados contratos administrativos de provimento pelo período de 12 meses, com os seguintes candidatos admitidos ao estágio no âmbito do competente
processo de concurso externo de ingresso para dois lugares de técnico superior estagiário (jurista), aberto por aviso SRH n.º 19/2004,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 117, de 19 de Maio
de 2004, com início em 6 de Junho de 2005:
Joana Sofia Almeida Balbino Flores Andrade.
José Alberto Antunes dos Santos.
7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro Neto
Órfão.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO
Aviso n.º 5187/2005 (2.ª série) — AP. — Para efeitos do
disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, se torna público que, por despacho do presidente
datado de 17 de Junho de 2005 e com início em 17 de Junho de
2005, foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo
da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, por três meses, eventualmente renovável, com João
Alberto Sanches Homem Tavares e Carlos Manuel Marques Amador, na categoria de vigilante, pessoal auxiliar.
17 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Carrilho
Bugalho.
Aviso n.º 5188/2005 (2.ª série) — AP. — Por meu despacho de 8 de Junho do corrente ano, foi renovado o contrato de
trabalho a termo resolutivo, termo certo, ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, conjugada
com o artigo 26.º da Lei n.º 23/2003, de 22 de Junho, a partir do
dia 23 de Junho de 2005 por mais um mês, com Márcio Adelino
Fraústo Almeida, assistente administrativo.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Carrilho
Bugalho.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
Aviso n.º 5189/2005 (2.ª série) — AP. — José Narciso
Rodrigues de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, faz público, em cumprimento do disposto na alínea b) 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, que o contrato a termo resolutivo das auxiliares de acção
educativa, Ângela Eunice Taveira Figueiredo, Constância Rodrigues Sousa Silva, Liliana Vanessa Silva Sardo, Maria Adelina
Teixeira Amoedo e Vânia Patrícia Leite Meles, na sequência da
anterior renovação por sete meses, foi renovado por mais 12 meses, a partir de 1 de Setembro de 2005 a 31 de Agosto de 2006.
23 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, José Narciso
Rodrigues de Miranda.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA
Aviso n.º 5190/2005 (2.ª série) — AP. — Rescisão de contrato de trabalho a termo certo. — 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, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que cessou, a seu
pedido, o contrato de trabalho a termo certo celebrado com Rui
Pedro Cruz das Dores, com a categoria de pedreiro, com efeitos a
partir de 3 de Maio de 2005, inclusive.
7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente.
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Aviso n.º 5191/2005 (2.ª série) — AP. — Celebração de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo. — 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, aplicado à administração local pelo
Decreto-lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foi
celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, por um ano, para o desempenho de funções de arquitecta, com
efeitos a partir de 16 de Maio de 2005, com Helena Isabel Vargas
Magro.
17 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, Jorge Pulido
Valente.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
Aviso n.º 5192/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato a termo resolutivo. — 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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, na nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, faz-se público que, por despacho do presidente
da Câmara Municipal de Mirandela de 4 de Abril de 2005, foi autorizada, pelo prazo de um ano, a renovação do contrato de trabalho a termo resolutivo com João Alberto Oliveira Silva, auxiliar
administrativo, com início em 15 de Maio de 2005.
21 de Junho de 2005. — O Director do Departamento de Administração Geral e Finanças, por delegação de competências, Luís
Vieira Maia.
Rectificação n.º 387/2005 — AP. — Por ter sido publicado
com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 3 de
Junho de 2005, rectifica-se que onde se lê «Rui José Gaspar Barreira, com início em 11 de Maio, pelo prazo de 30 meses», deve
ler-se «Rui José Gaspar Barreira, com início em 11 de Maio de
2005».
23 de Junho de 2005. — O Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, em regime de substituição, João Paulo Mendes Fraga.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO
Aviso n.º 5193/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contrato de trabalho. — Para os devidos efeitos torna-se público
que, por despacho datado de 2 de Junho de 2005, foi prorrogado
por mais um ano o contrato de trabalho a termo certo celebrado
por esta Câmara, com o trabalhador abaixo indicado, com início
em 1 de Setembro de 2005:
Auxiliar dos serviços gerais:
Manuel Albano Varizo Guedes.
2 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Moraes Machado.
Aviso n.º 5194/2005 (2.ª série) — AP. — Renovação de
contratos de trabalho. — Para os devidos efeitos torna-se público
que, por despacho datado de 2 de Junho de 2005, foram prorrogados por mais um ano os contratos de trabalho a termo certo celebrados por esta Câmara, com os trabalhadores abaixo indicados,
com início em 20 de Agosto de 2005:
Auxiliar dos serviços gerais:
Fernando Luís Afonso.
Ricardo Jorge Atanásio Pereira.
Assistente administrativo:
Carla Cristina Silva Martins Monteiro.
2 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Moraes Machado.

