MUNICIPIO DE GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÀcY LOCAL
LICENCIATURA EM GEOGRAFIN ENGENHARIA GEOGRÁFICA
ACTA N°2
AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS

Ao vigésimo primeiro dia do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte, pelas 10:00 horas,
reuniu na Sala de Reuniões “D. Margarida Relvas, sito no Largo D. Manuel 1, na Golegã, o Júri
do procedimento concursal referido em epígrafe, aberto por Aviso, datado de 7 de outubro,
publicado no endereço eletrónico desta Autarquia em www.cm-golega.pt e no Portal Autárquico
em www.portalautarguico.pt, e ainda nos Jornais “Correio da Manhã” e “O Mirante”, nas suas
edições de 10 de outubro de 2019.—-—-----—--------—------—-----—----—

—----—-—

Assim, em conformidade com a designação dos membros do Júri, efetuada por Despacho n.°
2116/2019 do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegá

—

CMG, datado de 14 de outubro de

2019, reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de proceder à análise das eventuais
alegações

apresentadas pelos candidatos,

na sequência da fase de audiência de

interessados:
Presidente: Acácio Galrinho Nunes

—

Chefe da Divisão Municipal de Obras, Urbanismo e

AmbientedaCMG;
Vogais Efetivos: Cidália Maria Farinha e Silva Pereirinha
António Francisco Costa Duarte

—

Dirigente Intermédio de

30

—

Técnica Superior da CMG, e

Grau;

—

Assim, terminado o prazo para audiência de interessados e compulsado o processo de
concurso, o Júri verificou que não foram rececionadas quaisquer alegações relativas às
propostas de classificação do método de seleção “Avaliação Curricular”, pelo que deliberou por
unanimidade, tornar definitiva a lista de classificação do referido método de seleção.

Mais deliberou notificar os candidatos da decisão ora tomada, bem como, notificar os
candidatos que obtiveram classificação igual ou superior a 9,5 valores, para a realização da
entrevista individuaL—--—-—--——----——--

—--———--—-----

—-—-—

—--——-——--

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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