
 
Concello de Portomarín

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

No proceso selectivo convocado para a formación dunha bolsa de emprego coa finalidade de 
cubrir,  de  forma  temporal,  as  necesidades  puntuais  de  contratacións  laborais  temporais  de 
interinidade  de  S.A.F.,  xa  sexan por  baixas,  substitucións,  vacacións  ou  outras  necesidades 
circunstanciais,  logo  do  anuncio  publicado  no  BOP de  Lugo  dos  8  de  xuño  de  2018,  en 
cumprimento do disposto das bases de selección aprobadas por Xunta de Goberno Local de 17 
de decembro de 2015,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de aspirantes ADMITIDOS/AS do posto de Auxiliar de 
Axuda no Fogar                            
NOME D.N.I.
Nuria Vázquez López 34267185Z
Vanesa Sánchez Burgos 33545861Q
SEGUNDO.- Non hai excluídos/as.
A referida lista queda exposta ao público no taboleiro de edictos do Concello durante un prazo 
de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para a emenda 
de posibles  deficiencias  polos  aspirantes  excluídos,  que  se  aceptarán  o  rexeitarán  mediante  
resolución pública de Alcaldía, publicada no taboleiro de anuncios, aprobando a lista definitiva 
de admitidos e excluídos.
Causas de exclusión

(1) Solicitude presentada fóra de prazo
(2) Non disposión das titulación exisida para o acceso á praza
(3) Non disposición de requisitos específicos esixidos  na convocatoria

TERCEIRO.- nomear aos membros do tribunal cualificador que estará integrado por:
Presidente:  titular dona Alicia de la Iglesia López (funcionaria do Concello de Portomarín).  
Suplente, don Serafín Rodríguez Lopez (funcionario do Concello de Guntín)
Vogal  1º: Titular  Margarita  Viña  Santos  (Traballadora  Social  do  Concello  de  Portomarín), 
suplente Pablo Veiga López-Castelo (Traballador Social do Concello de Friol-Guntín)
Vogal 2º: titular Mª Dolores Rodríguez Gómez (Traballadora Social do Concello de Taboada), 
suplente Eduardo Fernández Arias (Funcionario do Concello de Guntín)
Vogal  3º: tilular  Manuel  Piñeiro  López  (administrativo  do  Concello  de  Paradela),  suplente 
Carlos Santoalla Varela (funcionario do Concello de Guntín)
Secretario: titular José Luis Vázquez Méndez (secretario do Concello de Portomarín-Guntín), 
suplente Julio González Cansanova  (Secretario Concello de Friol).
CUARTO.- Convocar aos nomeados para a constitución do Tribunal ás 10:00 horas do día 12 de 
xullo de 2018 para as valoracións de méritos dos aspirantes según as bases, no Salón de Plenos 
do Concello. Convocar aos aspirantes admitidos, á realización da proba práctica que consistirá 
na resolución dun test de 10 preguntas sobre cuestións laborais en función do posto que terán  
lugar ás 11:00 horas do día 12 de xullo de 2018 no  Salón de Plenos do Concello, situado na Prz. 
Condes  de  Fenosa,1.  Os/as  aspirantes  deberán  vir  provistos  de  DNI  ou  documento  que  o  
sustitúa.
QUINTO.- Os aspirantes poderán recursar aos membros do tribunal e estes deberán absterse nos 
termos e circunstancias previstas nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
SEXTO.-  Publicar  o  presente  decreto  no  taboleiro  de  anuncios  e  na  web 
www.concellodeportomarin.es

O manda e asínase electrónicamente á marxe da páxina.
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