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Município de Peneira do Alentejo

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO PARA O PREENCHIMENTO
DE 2 POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL — COVEIRO-, EM

REGIMEDE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

ATA

CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, nesta Vila de Ferreira do

Alentejo no edifício dos Paços do Município, pelas 14.30 horas, reuniram: Maria José

Guerreiro Mendes Couraça, Chefe da Divisão de Divisão Administração Municipal, Álvaro

Manuel Nobre de Gusmão Ramos, Chefe da Divisão de Urbanismo e Obras Públicas, e Rita

Isabel Parreira de Paiva , Chefe do serviço de Ambiente,, Água, Saneamento e Resíduos, , os

quais constituem o júri do procedimento referenciado em epígrafe, nomeado por Despacho do

Sr. Presidente, datado de 29 de julho de 2019, do qual o primeiro é Presidente, afim de

apreciar as candidaturas, e da qual foram tomadas as seguintes deliberações:

1a.~ Candidatos Admitidos

1 - José Alberto Rézio Fresca

2 - Joaquim Carlos Palma Monte Franco Viegas

2~- Candidatos Excluídos

1 - Luís Carlos Miranda Morais- não cumprimento do disposto o ponto 9.2. do aviso- -Não

possui a escolaridade obrigatória;

2 - José Carlos Pereira Fernandez- declara que não reúne os requisitos de admissão (ponto 7

do formulário de candidatura)

3a Promover a notificação dos candidatos admitidos e excluídos, através de oficio, com aviso

de receção, nos termos do CPA, em vigor, para, no âmbito do exercício do direito de
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participação dos interessados, no prazo de 1O( dez) dias úteis, a contar da receção, dizerem,

querendo , por escrito, o que se lhes oferecer.

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, sendo dezasseis horas e, da
qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros do Júri.

O JÚRI,
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