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DESPACHO

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

Abertura de um procedimento concursal comum de caráter urgente para o preenchimento

de dois postos de trabalho do Mapa de Pessoal da Freguesia de Covas do Douro, na
'^l' 

modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a

candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos

precários (PREVPAP)

Em cumprimento e para efeitos do disposto do aúigo 10.0 da Portaria n.o125-N2019, de 30 de

abril alteradab republicada pela Portaria n.o12-N2021, torna-se público a homologação da lista
unitária de ordenação final, ao processo de recrutamento referido em epígrafe, aberto por aviso
integral publicado na Bolsa Emprego Público (BEP), e publicitado no site do Município de

Sabrosa www.sabrosa.pt no 15 de janeiro de 2021.

Nos termos do n.04, do artigo 28.0 da aludida Portaria, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso
da aplicação dos métodos de seleçã0, deverão ser notiÍicados do presente despacho de homologação da
Lista Unitária de Ordenaçâo Final.

Covas do Douro, 31 de maio de 2021.

O Presidente da Junta de Freguesia
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Lista Unitária de Ordenação Final

Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados no procedimento concursal comum de

caráter urgentê para o preenchimento de dois postos de trabalho do Mapa de Pessoal da Freguesia de

Covas do Douro na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito
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a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vÍnculos precários (PREVPAP)

Covas do douro, 31 de maio de 2021.
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NOME DE CANDIDATO cLASSTFTCAçÃO

10 Maria Rita Dias Lopes 18,60 Valores

2.0 José Carlos Santos Neves 17,85 Valores

O Pringi$ Vogal EJetivo,
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