REGUENG@S
DE MONSARAZ

EDITAL N.0 4/GP/CUL/2018

Ocupação Municipal Temporária de Jovens - Monsaraz Museu Aberto 2018
Abertura de Inscrições

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de
Reguengos de Monsaraz, no uso das competências previstas na alínea b) do n°1 do
artigo 35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.
Torna Público que, conforme deliberação da Câmara Municipal de 31 de janeiro p.p. e
com base no vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens se
encontram abertas inscrições, para colocação máxima de 16 jovens, no evento
Monsaraz Museu Aberto 2018 a decorrer de 13 a 29 de Julho de 2018 com um valor de
bolsa de 4,00€/hora.
Podem inscrever-se:
- Jovens à procura do 1° emprego ou desempregados;
- Jovens residentes na área do Município de Reguengos de Monsaraz.
- Jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, inclusive, bem como
menores que tenham completado 16 anos de idade, desde que tenham concluído a
escolaridade obrigatória, ou, não tendo concluído a escolaridade obrigatória, se verifique
que a ocupação ao abrigo deste programa venha a ocorrer durante o período de férias
escolares.
Os jovens interessados em participar no Programa Ocupacional Municipal Temporário de
Jovens (OMTJ) devem inscrever-se nos serviços de Cultura nas instalações da Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz, através do preenchimento do formulário
fornecido pelo Município, no período de 20 de Junho a 28 de Junho de 2018.
O formulário deverá ser assinado pelo interessado e, no caso de menores que tenham
completado 16 anos de idade, pelo interessado e obrigatoriamente pelo seu
representante legal ou representantes legais.
A inscrição deverá ser acompanhada dos seguintes documentos, a apresentar pelo
interessado: ·
a) Cópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão;
b) Cópia do Cartão de Contribuinte;
c) Atestado de Residência;
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d) Cópia do Certificado de Habilitações;
e) Caso a inscrição pretendida tenha lugar no decurso do ano letivo, declaração de
que, nesse mesmo ano letivo, não se encontra, ou encontrou há menos de dois
meses, matriculado no ensino diurno;
f)

Histórico da Segurança Social, apenas quando se trate de jovens com idades
compreendidas entre os 18 e os 25 anos.

As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 28 de Junho de 2018.
Quaisquer informações complementares poderão ser solicitadas aos Serviços de Cultura
da Câmara Municipal.
E para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão
ser afixados nos lugares do estilo.
Reguengos de Monsaraz, 19 de Junho de 2018
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José Gabriel Paixfü~ Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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