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Procedimento concursal (concurso externo de ingresso) de recrutamento para o preenchimento de seis
posto de trabalho correspondentes à carreira de bombeiro municipal, bombeiro sapador
Ata n.2 3
Aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 14 horas
reuniu o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de 6 (seis) postos de
trabalho correspondentes à carreira de bombeiro municipal, categoria de bombeiro sapador, na modalidade
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, previstos e não ocupados no mapa de

•

pessoal do Município de Alpiarça, autorizado por despacho de 4 de dezembro de 2019 do Sr. Vereador João
Pedro Costa Arraiolos.
A presente reunião teve como objetivo verificar os resultados da Inspeção Médica, tendo o júri tomado
conhecimento que todos os candidatos compareceram à mesma e foram considerados aptos para a função
a que concorrem.
Não havendo candidatos excluídos, deliberou o júri, por unanimidade, convocar os candidatos para a
realização do método de seleção Prova de Conhecimentos, a realizar no dia 30 de Março de 2020, pelas
10h00m, no Edifício dos Paços do Concelho, sito na Rua José Relvas n.2 374, em Alpiarça.

Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 14h30nn horas, e de tudo para constar, se
lavrou a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

(Carl s J,órge Duarte Pereira)

(Teresa Paula Lourenço Leocádio)

ábio Gonçalo Carriço Dias

Assinatura digital de igual valor probatório dos congéneres em papel com assinatura manuscrita, ao abrigo do Decreto-Lei n2 290-D/99 de 02 de agosto, na atual redação
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.
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