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Promoção e Capacitação Institucional - Internacionalização 
> Cooperação Internacional  
> Redes e Organizações Internacionais 
> Congressos Internacionais 

 
 

Alteração do Aviso de Abertura de Concurso para apresentação de 
Candidaturas no domínio da Promoção e Capacitação Institucional - 

Internacionalização 

- PCI-I/1/2010 - 

 

 

 

 

 



 

Promoção e Capacitação Institucional 

Alteração do Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Can

 

Torna-se público que a Comissão Directiva do ON.2 deliberou prorrogar o prazo de 
apresentação de candidaturas, pelo que o ponto 8. 
redacção: 

 

8. Prazo para apresentação de candidaturas

O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de 
publicação do presente Aviso e as 17,00 horas do dia

A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do 
correspondente formulário ao Sistema de Informação do Programa Operacional Regional do 
Norte 2007-2013 (SIGON.2). 

 

 

Porto, 28 de Maio de 2010. 

 

O Presidente da Comissão Directiva do PO Regional do Norte 2007

 

Carlos Lage 
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Promoção e Capacitação Institucional - Internacionalização

Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Can
PCI-I/1/2010 

 

se público que a Comissão Directiva do ON.2 deliberou prorrogar o prazo de 
apresentação de candidaturas, pelo que o ponto 8. do presente Aviso passa a ter a seguinte 

8. Prazo para apresentação de candidaturas 

razo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de 
publicação do presente Aviso e as 17,00 horas do dia 1 de Junho de 2010. 

A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do 
te formulário ao Sistema de Informação do Programa Operacional Regional do 

O Presidente da Comissão Directiva do PO Regional do Norte 2007-2013 

Alteração do Aviso de Abertura de Concurso para  
Apresentação de Candidaturas – PCI-I/1/2010-  

 
 
 
 

 

Internacionalização 

Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas – 

se público que a Comissão Directiva do ON.2 deliberou prorrogar o prazo de 
o presente Aviso passa a ter a seguinte 

razo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de 

A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do 
te formulário ao Sistema de Informação do Programa Operacional Regional do 


