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PARTE H
MUNICÍPIO DE ABRANTES
Aviso n.º 13546/2012
Em cumprimento do disposto no Artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27/02, torna-se público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho para a Carreira e Categoria de Técnico Superior (Licenciatura em
Educação Física), foi celebrado, entre a Câmara Municipal de Abrantes
e José Pedro Lopes Santos Quintela, Contrato de Trabalho em Funções
Pública, por Tempo Indeterminado, na Carreira e Categoria de Técnico
Superior, ficando posicionada na 2.ª Posição Remuneratória e ao Nível
Remuneratório 15, nos termos da alínea b), n.º 2 do Artigo 117.º da
citada lei.
O referido contrato produz efeitos a 13/02/2012.
Mais se torna público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum, para o preenchimento de um posto de trabalho para a carreira
e categoria de Assistente Operacional, foi celebrado, entre a Câmara
Municipal de Abrantes e Márcio Renato Victor Oliveira, Contrato de
Trabalho em Funções Pública, por Tempo Indeterminado, na Carreira e
Categoria de Assistente Operacional, ficando posicionado na 1.ª Posição
Remuneratória e no Nível Remuneratório 1, nos termos da alínea b),
n.º 2 do Artigo 117.º da citada lei.
O referido contrato produz efeitos a 01/03/2012.
Mais se torna público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho
para a Carreira e Categoria de Assistente Técnico, foi celebrado, entre a
Câmara Municipal de Abrantes e Paulo Jorge Abreu Lourenço, Contrato
de Trabalho em Funções Pública, por Tempo Indeterminado, na Carreira
e Categoria de Assistente Técnico, ficando posicionado na 1.ª Posição
Remuneratória e no Nível Remuneratório 5, nos termos da alínea b),
n.º 2 do Artigo 117.º da citada lei.
O referido contrato produz efeitos a 01/03/2012.
Mais de torna público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho para a Carreira e Categoria de Técnico Superior (Licenciatura em
Arquitetura), foi celebrado, entre a Câmara Municipal de Abrantes e
Telma Rodrigues da Silva, Contrato de Trabalho em Funções Pública,
por Tempo Indeterminado, na Carreira e Categoria de Técnico Superior,
ficando posicionado na 2.ª Posição Remuneratória e no Nível Remuneratório 15, nos termos da alínea b), n.º 2 do Artigo 117.º da citada lei.
O referido contrato produz efeitos a 19/03/2012.
Mais se torna público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de dois postos de trabalho para a Carreira e Categoria de Assistente Operacional, foi celebrado,
entre a Câmara Municipal de Abrantes e Rui Miguel de Matos Nunes,
Contrato de Trabalho em Funções Pública, por Tempo Indeterminado,
na Carreira e Categoria de Assistente Operacional, ficando posicionado
na 1.ª Posição Remuneratória e no Nível Remuneratório 1, nos termos
da alínea b), n.º 2 do Artigo 117.º da citada lei.
O referido contrato produz efeitos a 02/05/2012.
Mais se torna público que na sequência de Procedimento Concursal
Comum de Recrutamento para o preenchimento de três postos de trabalho
para a Carreira e Categoria de Assistente Operacional, foi celebrado, entre a Câmara Municipal de Abrantes e as trabalhadoras abaixo indicadas,
Contrato de Trabalho em Funções Pública, por Tempo Indeterminado,
na Carreira e Categoria de Assistente Operacional, ficando posicionadas
na 1.ª Posição Remuneratória e no Nível Remuneratório 1, nos termos
da alínea b), n.º 2 do Artigo 117.º da citada lei, Maria Emília Coelho
Dias Rufino, Ana Isabel Campos Rodrigues, Alice Constantino António
Medroa.
Os referidos contratos produzem efeitos a 16/07/2012.
27-9-2012. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu Albuquerque.
306429021

se refere às Partes C4, D2, E3, F1, F2, H, I e ao Anexo B, Valor de V,
publicado na 2.ª série do Diário da República de 17 de julho de 2012.
Mais faz saber que, a referida alteração ao Código Regulamentar, pode
ser consultada na página da Internet da Câmara Municipal de Águeda
em www.cm-agueda.pt.
Para constar e devidos efeitos, publica-se o presente aviso e outros
de igual teor, que vão ser afixados nos locais de costume e na página
da Internet do Município.
2 de outubro de 2012. — O Presidente da Câmara, Gil Nadais Resende da Fonseca.
306428674

MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
Aviso n.º 13548/2012
Cessação de relação jurídica de emprego, na modalidade
de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que cessaram a
relação jurídica de emprego na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, por motivo de aposentação, os trabalhadores do mapa de pessoal do município, David Belo
Marques — Assistente Operacional, posição remuneratória 5.ª e nível
remuneratório 5 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de setembro de 2012; João Manuel Nogueira Magalhães, Técnico Superior,
posição remuneratória entre 6.ª e 7.ª e nível remuneratório entre 31 e
35 da tabela remuneratória única, com efeitos a 1 de agosto de 2012;
Lucinda Maria Oliveira Peneira Ferreira, Assistente Operacional, posição
remuneratória entre 1.ª e 2.ª e nível remuneratório entre 1 e 2 da tabela
remuneratória única, com efeitos a 1 de agosto de 2012 e Vitória Pinto
Lopes Mendes, Assistente Operacional, posição remuneratória entre 1.ª
e 2.ª e nível remuneratório entre 1 e 2 da tabela remuneratória única,
com efeitos a 1 de setembro de 2012.
5 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara, José Joaquim
Gameiro de Sousa Gomes.
306431468

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
Aviso (extrato) n.º 13549/2012
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, torna-se público que por meu
despacho exarado em 08 de junho de 2012, foi autorizada a situação
de mobilidade interna na categoria entre serviços, da assistente técnica
Célia Cristina Neves Pereira, posição remuneratória entre 4.ª e 5.ª, nível remuneratório entre o 9 e 10, a que corresponde a remuneração de
€923,42, para o exercício de funções na Câmara Municipal de Cascais,
com efeitos a 1 de setembro de 2012, ao abrigo do n.º 2 do artigo 60.º,
n.º 1 do artigo 61.º e n.º 1 do artigo 63.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril.
10 de setembro de 2012. — O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião.
306420808

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Aviso n.º 13547/2012
Gil Nadais Resende da Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de
Águeda, torna público que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária
de 28 de setembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada
em reunião de 20 de setembro de 2012, deliberou aprovar a alteração ao
Código Regulamentar do Município de Águeda, designadamente no que

Aviso n.º 13550/2012
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, torna-se público, que, na sequência
de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica

