
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 
CÂMARA MUNICIPAL 

 
EDITAL 

DARH/04/ 2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO  
DE LUGARES DE TERRADO NA FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO 2017 

 
NELSON DOMINGOS BRITO, Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel:  
 
Torna público que, de harmonia com a deliberação desta Câmara Municipal de 

14 de fevereiro de 2018, se encontra aberto concurso público, para a atribuição dos 

seguintes lugares de terrado na Feira do Campo Alentejano 2018: 

            - 1 lugar – Farturas (não podem vender pipocas) 

 - 1 lugar – Cachorros Quentes 

            - 1 lugar – Pão com Chouriço  

            - 1 lugar – Pipocas 

- 1 lugar Interior  – Gelados e Granizados 
- 1 lugar Exterior  – Gelados e Granizados 

 - 1 lugar – Polvo Assado 
 - 1 lugar – Castanhas Assados 
            - 1 lugar – Restaurante 
 

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, entregues na Secretaria, sito na Câmara 

Municipal de Aljustrel - Av.ª 1º de Maio, 7600-010 Aljustrel, ou remetidas pelo correio, 

sob registo e com aviso de recepção, até às 17,30 horas do dia 30 de abril de 2018. 

As condições de admissão a concurso e a indicação dos elementos que devem 

instruir as propostas constam do Programa do Concurso, que se encontra disponível 

para consulta na secretaria, da Câmara Municipal de Aljustrel, durante as horas 

normais de expediente (9.00h – 12.30h e 14.00h – 17.30h). 

Na reunião ordinária de Câmara do 9 de maio de 2018, pelas 16,00 horas, 

procede-se, em acto público, à abertura das propostas. 

Ao ato público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir 

os concorrentes e/ou seus representantes legais, devidamente credenciados para o 

efeito. 

Para constar e devidos efeitos se passou o presente edital e outros de igual teor, 

que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

 

Paços do Concelho, 15 de fevereiro de 2018 

O Presidente 

 

- Nelson Domingos Brito - 


