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A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020
comunica a seguinte alteração ao Aviso de Abertura de Concurso NORTE-50-2019-13,
para apresentação de candidaturas no âmbito da Promoção das TIC na Administração e
Serviços Públicos - ESPAÇOS CIDADÃO, divulgado em 23 de julho de 2019, referente ao
subponto 4.1, nos seguintes termos:

(…)
12.2 Prazo para apresentação de candidaturas/Fases do concurso
O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de publicação
do presente Aviso e as 17.59.59 horas do dia 25/10/2019.
A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do
correspondente formulário no Balcão 2020.
(…)

13.3 Calendarização do processo de análise e decisão
A apresentação de candidaturas será efetuada em contínuo até 25 de outubro de 2019, sendo
consideradas fases de corte para extração de candidaturas para análise, nos seguintes termos:

Fases de apresentação de

Data Limite para a

candidaturas

Comunicação da Decisão (*)

Fase 1: 23.julho a 31.agosto

22.novembro.2019

Fase 2: 01.setembro a 25.outubro

27.janeiro.2020

(*) Esta data não contempla a eventual suspensão de prazo para a apresentação de esclarecimentos, informações ou documentos
solicitados e/ou resposta no âmbito do processo de audiência prévia de interessados.

(…)

Porto, 20 de setembro de 2019

O Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020,
Fernando Freire de Sousa

