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AVISO

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PEPAL) - 6. ª EDIÇÃO
'

RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Cl~NCIAS DA INFORMAÇÃO E DA.DOCUMENTAÇÃO (REF.ª D)
Para os devidos efeitos torna-se pública a relação dos candidatos admitidos e excluídos do procedimento de
recrutamento de um estagiário - Licenciatura em Ciências da Informação e Documentação, aberto
mediante despacho da Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, datado de
08/10/2019, e publicitado pelo Aviso n. º 1 /2019, de 10 de outubro, em resultado da. reunião do júri datada
de 11 de novembro de 2019.
Candidatos Admitidos:
•

Vera Lúcia Saraiva Sardinha

Çandidatos Excluidos:
Elsa Maria Lorga Ramos Vila, em virtude de não ter declarado no formulário de candidatura que reúne os
requisitos previstos no artigo 4. º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro e não ter declarado que,
sob compromisso de. honra, que todas as informações prestadas no formulário são verdadeiras., Para mais, .·
não preenche os requisitos previstos no ponto n.º 2 do Aviso n.º 1 /2019, de 10 de outubro de 2019, ou seja,
não é detentora da Licenciatura em Ciências da Informação e da. Documentação; .
Inês Banha Roque, .não preenc.he os requisitos previstos no artigo 4. 0 do Decreto-Lei n. º 166/2014, de 6 de
novembro nem como mencionado no ponto 4 do Aviso .1 /2019 de 10 de outubro, ou seja, não está inscrita
nos serviços de emprego do Instituto do Emprego

e da Formação Profissional (IEFP, l.P.), na qualidàde de

desempregada; e,
Joana Rita Gomes Monteiro, não procedeu à entrega da Declaração da Segurança Social devidamente
atualizada nem do Curriculum Vitae, detalhado e datado tal como solicitado no pronto 11.1 do Aviso
1/2019, de 10 de outubro.
Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz, 11 de novembro de 2019
O Presidente do Júri

Cofinanciado por:
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(Duarte Nuno Gouveia Galhós).
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