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Diário da República, 2.ª série — N.º 47 — 9 de Março de 2009
Aviso n.º 5134/2009
Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na al. b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008 e, na sequência da oferta pública de
trabalho para três lugares de Técnico Superior de Economia de 2.ª classe,
no regime de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado,
se procedeu com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2008, à celebração
dos referidos contratos com Vera Rita Magarreiro Velhinho, Filipe João
Marques Caçapo e Nuno Carlos Marques de Medeiros com a categoria
de Técnico Superior de Economia de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.
5 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301397229
Aviso n.º 5135/2009

despacho datado de 29 de Dezembro de 2008 e, no seguimento dos
resultados obtidos no concurso externo de ingresso, aberto por aviso
publicitado no Diário da República n.º 5, 2.ª série de 8 de Janeiro de
2007, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com Sandra Sofia Braz Almeida Nunes, Ana Maria Silva
Simões Francisco Valles, Maria Fátima Carvalho Rodrigues, Ana Catarina Alves Almeida Chaves, Carla Marina Duarte Santos, Susana Isabel
Pereira Silvestre e Luís Miguel Silva Benavente, para a categoria de
Técnico Superior Jurista de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, com início
a 30 de Dezembro de 2008.
6 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301380291
Aviso n.º 5139/2009
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12–A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que por um despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008 e, no seguimento dos resultados
obtidos no concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicitado
no DR n.º 5, 2.ª série de 08 de Janeiro de 2007 foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana Filipa
Marques Caçapo e Sónia Adelaide Rodrigues Moreira, para a categoria
de Técnico Superior de Comunicação Social de 2.ª Classe, escalão 1,
índice 400, com início a 30 de Dezembro de 2008.

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que por meu
despacho datado de 29 de Dezembro de 2008 e, no seguimento dos
resultados obtidos no concurso externo de ingresso, aberto por aviso
publicitado no Diário da República n.º 5, 2.ª série de 8 de Janeiro de
2007, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com Sandra Sofia Braz Almeida Nunes, Ana Maria Silva
Simões Francisco Valles, Maria Fátima Carvalho Rodrigues, Ana Catarina Alves Almeida Chaves, Carla Marina Duarte Santos, Susana Isabel
Pereira Silvestre e Luís Miguel Silva Benavente, para a categoria de
Técnico Superior Jurista de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, com início
a 30 de Dezembro de 2008.

5 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301385995

6 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301386148

Aviso (extracto) n.º 5136/2009

Aviso n.º 5140/2009

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado

Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na al. b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008 e, na sequência da oferta pública de
trabalho para um lugar de Técnico Superior de Desporto de 2.ª classe, no
regime de contrato individual de trabalho, por tempo indeterminado, se
procedeu com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2008, à celebração
do referido contrato com Ana Patrícia Gonçalves Casquilho Pereira de
Oliveira, com a categoria de Técnico Superior de Desporto de 2.ª classe,
escalão 1, índice 400.

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008 e, na sequência da oferta pública
de trabalho para um Técnico Superior de Urbanismo de 2.ª Classe, no
regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, se
procedeu com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2008, à celebração
do referido contrato com Mário Delfim Ramalho Romão Sotto Mayor
com a categoria de Técnico Superior de Urbanismo de 2.ª Classe, escalão 1, índice 400.

5 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301398436

6 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301385613

Aviso n.º 5137/2009

Aviso n.º 5141/2009

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na al. b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008, no seguimento dos resultados
obtidos no concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado
no DR, n.º 5, 2.ª série, de 8 de Janeiro de 2007, foi celebrado contrato
de Trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Ana
Sofia Lopes Atalaia Antunes, para a categoria de Técnico Superior de
Relações Internacionais de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, com início
a 30 de Dezembro de 2008.
5 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301399619
Aviso n.º 5138/2009

Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho
datado de 30 de Dezembro de 2008 e, na sequência da oferta pública
de trabalho para dois Técnicos Superiores de História de 2.ª Classe, no
regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, se
procedeu com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2008, à celebração do referido contrato com Paula Maria Pitacas Pina e José António
Valadeiro Canhão com a categoria de Técnico Superior de História de
2.ª Classe, escalão 1, índice 400.
6 de Fevereiro de 2009. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Vereador do Departamento de Recursos Humanos,
António Pereira.
301386042
Aviso n.º 5142/2009

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que por meu

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torno público que, por meu despacho

