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MUNICIPIO DE GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LICENCIATURA EM ARQUITETURA PAISAGISTA

ACTA N°3
LISTA FINAL

Ao sétimo dia do mês de abril, do ano de dois mil e vinte, pelas 10:00 horas, reuniu na Sala de
Reuniões "D. Margarida Relvas", sito no Largo D. Manuel I, na Golegã, o Júri do procedimento
concursal referido em epígrafe, aberto por Aviso, datado de 16 de dezembro de 2020,
publicado no endereço eletrónico desta Autarquia em www.cm-golega.pt e no Portal Autárquico
em www.portalautarguico.pt. e ainda nos Jomais "Correio da Manhã" e "Jornal Torrejano", nas
suas edições de 8 de janeiro de 2021.-Assim, em conformidade com a designação dos membros do Júri, conforme consta do Aviso
de Abertura n.O 2/2020, reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de dar continuidade ao
presente procedi mento de recrutamento. ----------------------------------------------------------------------------Presidente: Acácio Galrinho Nunes - Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e Ambiente da
CMG;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vogais Efetivos: António Francisco Costa Duarte, Dirigente Intermédio de 3° Grau e Maria Isabel
Teodósio Guia, Técnica Superior - ambos da CMG;----------------------------------------------------------------Nestes termos, encontrando-se a decorrer o prazo de audiência de interessados, referente ao Projeto de
Lista Final, o único candidato ao procedimento, 11ago Miguel Plexa Castelo, enviou ofício datado de

31/03/2021, em anexo, a comunicar que nada tem a opor quanto ao referido projeto de lista de
ordenação final, pelo que o Júri deliberou, por unanimidade, interromper o prazo de audiência de
interessados e tornar definitivo o projeto de lista final. -------------------------------------------------------------

Mais deliberou o submeter a presente ata a homologação do Exmo. Sr. Presidente da Câmara,
acompanhada das restantes deliberações do Júri.--------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Júri deu por encerrada a reunião que para constar
e devidos efeitos se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros
do Júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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