MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

EDITAL N.º 122 / 2020
Abertura de candidaturas para Programa Municipal
Temporária de Jovens

Lucinda Maria Marques Jorge, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Almodôvar:
TORNA PÚBLICO QUE:----------------------------------------------------------1. Na sequência da deliberação da câmara municipal, tomada na sua reunião
de 01 de julho de 2020, encontram-se abertas as inscrições para o
Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens (2ª fase), tendo-se
fixado, o número máximo de (vinte) jovens a admitir.----------------------------2. O período de candidaturas encontra-se aberto de 02 a 09 de julho, devendo
os candidatos preencher o formulário de inscrição próprio disponível no
sítio na internet do Município de Almodôvar ou nos Serviços Municipais.---3. O formulário de inscrição deverá ser entregue no Gabinete de Ação Social e
Psicologia da Câmara Municipal de Almodôvar, devidamente assinado e
datado.---------------------------------------------------------------------------------------4. Para mais informações deverá dirigir-se aos Serviços Municipais ou
consultar o sítio na internet do Município de Almodôvar.-------------------------
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MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
Para que não se alegue desconhecimento, mandei passar este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -------------------------------------

Paços do Município de Almodôvar, 01 de julho de 2020
A Vice-presidente da Câmara Municipal,

LUCINDA MARIA
MARQUES JORGE
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