MUNICÍPIO DE GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
LICENCIATURA EM GESTÃO/GESTÃO DE EMPRESAS
ACTA N°2
ENTREVISTA INDIWDUAL

Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezanove, 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-çoIeçja.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 Goleg

—

CMG, datado de 14 de outubro de

2019, reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de proceder à entrevista individual da
única candidata ao procedimento, Ana Cristina Figueiredo Lopes:
Presidente: Ana Catarina Ferreira Cristino

—

Chefe da Divisão Municipal de Administração e Finanças da

CMG;
Vogais Efetivos: Ana Cristina Simões Ferreira e Hugo Miguel Duarte Amaro

—

ambos Técnicos Superiores

da CMG;
Verificando-se a no comparência da referida candidata, a qual foi convocada para a realização da
entrevista individual, através de oficio registado com aviso de receço, para a morada indicada no
formulário de candidatura, o Júri, após conceder uma tolerância de 15 minutos, deliberou por
unanimidade considerar excluída a candidata referida supra, em virtude de a mesma não comparecer à
entrevista.
Mais deliberou, notificar a candidata da intenção de exclusão, nos termos do CPA.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora 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.

O Júri,
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PROJETO DE LISTA

—

ENTREVISTA INDIVIDUAL

Candidatos

Classificação

Ana Cristina Figueiredo Lopes

Excluída por não comparência

A Presidente do Júri,
fltL
Ana Catarina Ferreira Cristino, Dra.

