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---Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu o júri nomeado por despacho do Diretor

Regional de Juventude de vinte e um de dezembro de dois mil, para efetuar o recrutamento de

trabalhadores através do procedimento concursal comum, para a ocupação de três postos de trabalho da

carreira/categoria Assistente Operacional, constantes no mapa de pessoal da Direção Regional de

Juventude, mediante a constituição jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho

em funções públicas portempo indeterminado, presidido porTeresa Manuela Gonçalves Correia Atouguia

Aveiro, Diretora de Serviços Jurídicos e de Gestão de Recursos e pelos vogais efetivos e Maria Fernanda

de Viveiros Freitas, Diretora de Serviços de Gestão dos Centros de Juventude e Lúcia Maria Olim Gomes

de Mendonça, Técnica Superior.--

---o júri após proceder à Prova de Conhecimentos, ao abrigo do ne L do artigo 25e da Portaria ne 125-

A/2OI9, de 30 de abril, decidiu elaborar uma lista, ordenada alfabeticamente com os resultados obtidos

por cada candidato, que se junta em anexo.-------

---Mais decidiu o júri que a referida lista será afixada nos nossos serviços para efeitos de conhecimento

dos interessados e disponibilizada no site do serviço

---- O júri deliberou, ainda, que os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimentos serão

notificados, oportunamente, para a realização da entrevista profissional de seleção, em tranches de

cinquenta, por ordem decrescente de classificação da Prova Escrita de Conhecimentos, até à satisfação

das necessidades, nos termos do ponto 10.3 do aviso de abertura deste procedimento

----Não havendo outro assunto a tratar, a reunião foi dada por encerrada, tendo sido lavrada a presente

ata que após lida e aFrovada foi assinada pelos presentes.---------
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