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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO MÉDIO TEJO
Aviso n.º 8108/2003 (2.ª série) — AP. — De acordo com o
disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público que, por despacho do presidente
do conselho de administração, foi celebrado um contrato de trabalho a termo certo, por um ano, renovável, com Nélia Isabel Gil
Gomes Mor Catarino, para a categoria de técnico superior estagiário, escalão 1, índice 315 (977,54 euros), com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2003, por urgente conveniência de serviço. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
26 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho de Administração, António P. da Silva Paiva.

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DO NORTE ALENTEJANO
Aviso n.º 8109/2003 (2.ª série) — AP. — Contrato a termo
certo (Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e alterações
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho). — Para os devidos efeitos, torna-se público que o presidente do conselho de administração da Associação de Municípios do Norte Alentejano, por despacho do dia 9 de Junho de 2003, deliberou, ao abrigo da alínea d)
do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/89, contratar a termo
certo, por um período de um ano, eventualmente renovável, com
Bruno José da Graça Freitas, com início a 1 de Julho de 2003,
para a categoria de técnico superior de 2.ª classe, estagiário, na
área de administração pública, gestão autárquica, com um vencimento de 962,02 euros, escalão 1, índice 310.
16 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho de Administração, João José de Carvalho Taveira Pinto.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL
Aviso n.º 8110/2003 (2.ª série) — AP. — Nos termos 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, torna-se público que esta Câmara Municipal
celebrou contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, na categoria de operário qualificado (electricista), com Gonçalo
Nuno Palmela Pinto.
Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado ao
abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do decreto-lei acima
referido, por urgente conveniência de serviço, tendo o início de
funções ocorrido em 15 de Setembro de 2003.
15 de Setembro de 2003. — O Vereador da Divisão Administrativa e Financeira, José Luís Aldinhas Fitas.

Aviso n.º 8111/2003 (2.ª série) — AP. — Nos termos 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, torna-se público que esta Câmara Municipal
celebrou contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de seis
meses, na categoria de técnico profissional medidor orçamentista
de 2.ª classe, com Maria Rita Cardoso Soares.
Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado ao
abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do decreto-lei acima
referido, por urgente conveniência de serviço, tendo o início de
funções ocorrido em 16 de Setembro de 2003.
16 de Setembro de 2003. — O Vereador da Divisão Administrativa e Financeira, José Luís Aldinhas Fitas.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM
Aviso n.º 8112/2003 (2.ª série) — AP. — Renovação de contratos de trabalho a termo certo. — Para cumprimento do disposto no artigo 20.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, torno público que, por meus despachos de 1 de Setem-
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bro de 2003, foram renovados por um ano, com efeitos a partir
de 7 de Outubro de 2003, os contratos de trabalho a termo certo
celebrados com os seguintes trabalhadores:
António Manuel Afonso Rita — operário qualificado, operário
jardineiro.
Pedro Miguel Martins Ribeiros — operário qualificado, operário
jardineiro.
23 de Setembro de 2003. — O Presidente da Câmara, Francisco Augusto Caimoto Amaral.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Aviso n.º 8113/2003 (2.ª série) — AP. — 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, aplicável à administração local por
força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torno público que esta Câmara Municipal contratou a termo
certo, pelo prazo de seis meses, nos termos da alínea b) do n.º 2
do artigo 18.º do citado diploma legal, Inês Alexandra Vitorino
Lopes, para técnico superior de 2.ª classe de reabilitação e inserção social, a qual ficou posicionada no 1.º escalão, índice 400, com
início em 1 de Outubro em curso.
25 de Setembro de 2001. — O Presidente da Câmara, Álvaro
Joaquim Gomes Pedro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ
Aviso n.º 8114/2003 (2.ª série) — AP. — Contratos de trabalho a termo certo/renovação. — Para efeitos do disposto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7
de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que os contratos de trabalho a termo certo,
celebrados com Luís Filipe Rocha, Daniel José Andrade Raimundo
e Fernando Jorge Ramos Ferreira, para exercerem as funções de
técnicos de informática adjuntos no espaço internet, com início
em 2 de Setembro de 2002, foram renovados, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 1 de Agosto de 2003, por mais
um ano.
15 de Setembro de 2003. — O Presidente da Câmara, João Carlos
Pontes Figueiredo Sarmento.

Aviso n.º 8115/2003 (2.ª série) — AP. — Contratos de trabalho a termo certo/renovação. — Para efeitos do disposto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do DecretoLei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que os contratos de trabalho a termo certo, celebrados com Ana Margarida Pinheiro Fonseca Costa, Carlos António Barracho Veiga e José Gregório Alves dos Santos, para exercerem as funções de assistente administrativo, técnico superior de
2.ª classe, engenheiro civil e técnico superior de 2.ª classe, arquitecto, respectivamente, no Gabinete Técnico Local de Alfândega
da Fé, com início em 1 de Outubro de 2002, foram renovados,
por despacho do presidente da Câmara Municipal de 14 de Agosto
de 2003, por mais um ano.
16 de Setembro de 2003. — O Presidente da Câmara, João Carlos
Pontes Figueiredo Sarmento.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA
Aviso n.º 8116/2003 (2.ª série) — AP. — Para os devidos
efeitos e em cumprimento do disposto da alínea b) do n.º 1 do
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno
público que, por meu despacho de 4 de Agosto de 2003, renovei
até 30 de Novembro de 2003, os contratos a termo certo, com
Luís António Vicente Machado, Joana Vitória e Vítor José Amaral
Marques.
4 de Agosto de 2003. — O Vereador com competências delegadas, António Baptista Ribeiro.

