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II Série - Número 88

Sexta- feira, 12 de Agosto de 1994

2° SUPLEMENTO
SUMÁRIO
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL

Deve ler-se: " 1- ... concurso externo para recrutamento de
um Motorista de Ligeiros, destinado ao preenchimento de
vaga, ..."
2- Onde se lê:" 5- O concurso é válido para o preenchimento
das vagas anunciadas esgotando-se com o respectivo
preenchimento, e rege-se ..."

Rectificação

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Rectificação
Por ter saído com inexactidão no Jornal Oficial II Série,
nº 96, de 25 de Agosto de 1994, Aviso/Rectificação, procede
se de novo à sua publicação a qual anula a posterior.

Deve ler-se: " 5- O concurso é válido para'o preenchimento
da vaga anunciada e das que ocorram no prazo de um ano a
contar da public ação da lista de classificação final, e rege-se ..."
3- Onde se lê:" 7- Podem candidatar-se aos lugares postos
a concurso ..."

Porque contem algumas inexactidões, procede-se à
rectificação do Aviso publicado a páginas 2 e 3 do Jornal
Oficial nº 86, II Série, de 4 de Agosto de 1994, nos termos
seguintes:

Deve ler-se: "7- Podem candidatar-se ao lugar posto a
concurso ..."

1- Onde se lê: .. 1- ... concurso externo para recrutamento
de Motoristas de Ligeiros, destinado ao preenchimento de duas
vagas, ..."

O Presidente do Conselho Directivo, António Jorge dos
Santos Pereira

Instituto de Gestão da Água, 10 de Agosto de 1994
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Preço deste número: 20$00
ASSINATURAS

"Toda a correspondência relativa a
anúncios e a assinaturas do Jornal
Oficial deve ser dirigida à Secretaria
-Geral da Presidência do Governo
Regional da Madeira"

Co~leta
Cada Série

(Ano)
•

000

000

7561$00
2504$00

(Semestral)

000000000

0.0000000

3780$00
1252$00

Números e Suplementos. Preço por piglna 10$00
A estes valores acrescem os portes de correio
(Portaria nR 2/94 de 2S de Janeiro)

Execução gráfica "Jornal Oficial"

"O Preço dos anúncios é de 115$00 a
linha. acrescido do respectivo IVA.
dependendo a sua publicação do
pagamento antecipado a efectuar na
Secretaria-Geral da Presidência do
Governo Regional da Madeira"

