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OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPO , IA DE JOVENS - EXPOREG 2022 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente d âmara Municipal do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz, torna público que, torna pública a Lista F nal dos jovens admitidos ao programa "Ocupa ção 

Municipal Temporária de jovens - Exporeg 2022", e undo o Regulamento do mesmo. 

Após análise, segundo os critérios de selecção t a scritos no Regulamento de Ocupação Municipal 

Temporária de Jovens, no art.º 9,: 


a) Interesse manifestado por uma determi a área de ocupação; 


b) Residência no Concelho de Reguengos d onsaraz; 


c) Idade; 

d) Grau de qualificação académica, e, esgo a os os critérios de seleção, o critério adotado é a 

inscrição pela primeira vez no Programa e a data d ntrada da candidatura nos serviços. 

Assim, ficaram seleccionados os seguintes jovens: 

- Adolfo Miguel de Jesus Veladas 

- Ana Catarina Souta Pacheco 

- Ana Sofia dos Santos Pinheiro 

- Andre Babinha Moleiro 

- Andre Filipe Pinto Ramalho 

- Baltasar Jose Rosado da Cruz 

- Beatriz Miguel Silva Rosado 

- Carolina Mendes Jorge 

- Carolina Quintas Fale Vaqueiro do Rosario 

- Catarina Ganhão Agostinho 

- Dalia Sofia Nobre Borrego 

- Denys Tsiple 
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- Dinis Maria Fernandes dos Reis 

- Diogo Jorge Monteiro Amador 

- Eugenia Mendes Adriano 

- Francisca Isabel Bento Delgado Belo Cosme 

- João Miguel Cartaxo Conceição Condeço 

- João Miguel da Silva Nunes 

- Lara Andreia Chilrito Ramalho 

- Margarida Brites Conceição 

- Margarida Paixão Ferro 

- Maria Leonor Conde Riscado 

- Mariana Colaço Silva 

- Mariana Valadas Piteira 

- Tiago Jose Cebola Gança 

- Tiago Miguel Zambujeira Mancha 

Quaisquer informações complementares poderão 
Municipal. 

E para conhecimento geral se publica o presente E 
lugares do estilo. 

Reguengos de Monsara 

Á IA DE JOVENS- EXPOREG 2022 

s r solicitadas aos Serviços de Cultura da Câmara 

i ai e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

, 8 de agosto de 2022 


ara Municipal 


JPB 
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