RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE
TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE COMUNICAÇÃO
ATA III
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nesta Vila, edifício Paços de Concelho, na sala de reuniões, pelas 14
horas, de acordo com o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, reuniu o júri do concurso
referenciado em epígrafe, constituído por:
Presidente – Edgar Manuel Lopes Pereira, Chefe da Divisão Administrativa Jurídica, em regime de substituição;
1.º Vogal Efetivo – Maria Inês Amaral Teixeira Nuno, Técnica Superior, responsável pelo Gabinete de Comunicação, que substituirá o
Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;
2.º Vogal Efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior.
A presente reunião teve por finalidade a apreciação do email enviado pela candidata admitida ao procedimento Lígia Daniela Lucas Bata
com o n.º de registo 13118 de 26/08/2020.
Tendo em conta que a candidata Lígia Daniela Lucas Bata, não pode comparecer ao método de seleção – Entrevista Profissional de
Seleção agendado para dia 30 de agosto de 2021, às 15h, o Júri deliberou, por unanimidade, reagendar o mesmo para dia 06 de
setembro de 2021, às 15h, no edifício dos Paços do Concelho em Alenquer.
Sendo 15 horas e não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada digitalmente por todos os membros do júri.
O Júri,
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