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

ACTA N°3
ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO

Ao quinto dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas 11 :00 horas, reuniu
na Sala de Reuniões "O. Margarida Relvas", sito no Largo D. Manuel I, 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.portalautarauico.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.o
2116/2019 do Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegã - CMG, datado de 14 de outubro de
2019, reuniram os seguintes Membros do Júri, a fim de dar continuidade ao presente
procedimento:--------·-----------------------------------------------------------------Presidente: Eisa Catarina Petinga Lourenço - Chefe da Divisão Municipal de Intervenção
Social da CMG ;------------------------------------------

-------------

Vogais Efetivos: Sónia Alexandra Carvalho Valadares e Ana Cláudia Oliveira Mota - ambas
Técnicas Superiores da CMG;------------------------·----------------------

._----------

Nestes termos e na sequência da notificação da Lista Final de Candidatos Admitidos e
Excluídos, bem como, da convocatória enviada à única candidata admitida ao procedimento,
Maria Teresa Marques de Oliveira Pereira Santos, para realização do método de seleção
"Entrevista Individual", a referida candidata enviou e-mail a informar que já se encontra
colocada num outro local de estágio, pelo que não poderá ocupar a vaga disponibilizada.--

Face ao exposto e verificando-se a inexistência de candidatos admitidos ao procedimento de
recrutamento, o Júri deliberou por unanimidade, dar por terminado o presente recrutamento,
em virtude de o mesmo ter ficado d e s e r t o . - - - - · - - - - - - - - - - - - · - - - - -

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,

