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APÊNDICE N.º 102 — II SÉRIE — N.º 142 — 26 de Julho de 2005
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso n.º 5204/2005 (2.ª série) — AP. — Para 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, torna-se público que, por meu despacho, procedi à renovação da contratação a termo certo, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com os
seguintes trabalhadores:
Anabela Silva Moreira — auxiliar dos serviços gerais, por mais
dois anos.
Andreia João Ferreira Costa — auxiliar de acção educativa, por
mais dois anos.
Bárbara Duarte Vieira — auxiliar de acção educativa, por mais dois
anos.
Carla Isabel Bastos Dias Milheiro — auxiliar dos serviços gerais,
por mais dois anos.
Elsa Maria Guedes Teixeira — socióloga, por mais dois anos.
Fernando Pinto de Oliveira — auxiliar dos serviços gerais, por mais
dois anos.
Goreti Martins Sousa — auxiliar dos serviços gerais, por mais dois
anos.
Mafalda Cristina Gomes Oliveira — auxiliar dos serviços gerais,
por mais dois anos.
Maria Isabel Ribeiro França — auxiliar dos serviços gerais, por
mais dois anos.
Maria João Tomás Dias Leite — arquitecta, por mais dois anos.
Maria Leite da Silva — auxiliar dos serviços gerais, por mais dois
anos.
Marisel Sousa Pinho — arquitecta, por mais dois anos.
Marta Elisa Ferreira Valente Baldaia — designer de comunicação,
por mais dois anos.
Rui Filipe das Neves Leite — auxiliar dos serviços gerais, por mais
dois anos.
Sandra Maria Santos Moreira — auxiliar de acção educativa, por
mais um ano.
Sara Maria Silva Mendes — auxiliar técnica da educação, por mais
seis meses.
Sofia Maria Paiva Pereira Gouveia — auxiliar técnica da educação,
por mais seis meses.
Valdemar de Almeida Vaz — nadador-salvador, por mais dois
anos.
16 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, Rui M. Oliveira
Costa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
Aviso n.º 5205/2005 (2.ª série) — AP. — Contratos de trabalho a termo certo. — Para os efeitos previstos no 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 renovado o contrato de trabalho a termo certo
pelo prazo de um ano, com Pedro Miguel Pires Ramos, para a categoria de técnico superior de 2.ª classe (economia, e gestão), com
efeitos a partir de 12 de Setembro de 2005 e termo em 12 de Setembro de 2006, ao abrigo do disposto nos artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 14.º, n.º 3, 18.º, n.º 2, alínea d),
e 20.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
e no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
24 de Maio de 2005. — O Vereador, com competência delegada,
Manuel Pisco Lopes.

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA
Aviso n.º 5206/2005 (2.ª série) — AP. — Mário Caetano
Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Tarouca, faz
público que:
Nos termos e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local por força do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, por seu despacho datado de 23 de
Junho de 2005, celebrou contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, com os
seguintes trabalhadores: Bruno da Costa Assunção, para desempenho de funções de animador do espaço internet de Tarouca; Mário

Manuel de Oliveira Lopes, para desempenho de funções de técnico-profissional na área de informática. Remuneração a auferir: 631,15
euros, correspondente ao escalão 1, índice 199, da respectiva categoria. Início de produção de efeitos em 1 de Julho de 2005. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Junho de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.)

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO
Aviso n.º 5207/2005 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câmara
Municipal, datado 30 de Maio de 2005, foi celebrado contrato de
trabalho a termo certo, pelo período de seis meses, na categoria de
técnico-profissional de turismo, com início em 1 de Junho, com
Maria Fernanda Pires Branco.
7 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso.

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Aviso n.º 5208/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a 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 de 25 de Maio de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por mais seis meses, com Adriano Camarneira
Romero Mota e Eugénio José Ribeiro Guedes, com a categoria de
coveiro e com o vencimento mensal ilíquido de 491,60 euros (índice 155, escalão 1), para prestarem funções nos serviços de cemitérios.
8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva.
Aviso n.º 5209/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a 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 de 21 de Maio de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por mais quatro meses, com Ana Cristina da
Graça Patrício, Bernardo José Gonçalves Marques e Margarida
Maria das Neves Antunes Ângelo, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais e com o vencimento mensal ilíquido de 405,96
euros (índice 128, escalão 1), para prestar funções na divisão de
desporto.
8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva.
Aviso n.º 5210/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a 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 de 21 de Maio de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por mais 12 meses, com António Gonçalo Bento
Rufino, com a categoria de nadador-salvador e com o vencimento
mensal ilíquido de 405,96 euros (índice 128, escalão 1), para prestar funções na divisão de desporto.
8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva.
Aviso n.º 5211/2005 (2.ª série) — AP. — Em conformidade
com a 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 de 21 de Maio de 2005, foi renovado o contrato de trabalho a termo certo por mais 12 meses, com Carla Alexandra Pinto
Godinho Gonçalves, com a categoria de auxiliar de acção educativa
e com o vencimento mensal ilíquido de 450,37 euros (índice 142,
escalão 1), para prestar funções no Jardim-de-Infância dos Templários.
8 de Junho de 2005. — O Presidente da Câmara, António P. Silva
Paiva.

