Concello de Portomarín

D.N.I.
Y5509829-D
33553483-W

SEGUNDO.- Aprobar a lista de aspirantes EXCLUÍDOS/AS:
NOME
D.N.I.
ESMERALZA VILA FIEIRAS- Non cumpre co requisito do 33334922-X
punto 3.g das bases da convocatoria.- Certificado de
profesionalidad nivel 2 ou titulación reglado no campo
sociosanitario.
SILVIA ESTOA DOMINGUEZ- Non achega D.N.I, Carnet 33539345-D
de conducir, tarxeta como demandante ou mellora de emprego
no SEPE, nin vida laboral que acredite a experiencia
profesional segundo os puntos 3 e 4 das bases da convocatoria.
A referida lista queda exposta ao público no taboleiro de edictos do Concello durante un prazo
de 2 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 do concello e na sede
electrónica, aprobando a lista definitiva de admitidos e excluídos. No caso de non producirse
ningunha enmenda daráse por aprobada a presente lista de admitidos-excluídos como a
definitiva.
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
De optar por presentar enmenda de posibles deficiencias a través de mecanismo distinto,
deberá poñelo en coñecemento deste concello mediante Fax (982-545104) ou a través
do correo electrónico, obras@concellodeportomarin.es antes de rematar o prazo de
subsanación de erros.
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NOME
KEILA APARECIDA AREDO ALBARENGA ARAUJO
ROCÍO LÓPEZ MOURENZA

Número: 2020-0001 Data: 02/01/2020

No proceso selectivo convocado para a apertura de inscritos da actual bolsa de emprego do
Concello de Portomarín, 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 de
4 de decembro de 2019, e posteriormente modificado para ampliar o prazo de presentación de
solicitudes, publicado definitivamente no BOP nº290 de 19 de decembro de 2019 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

DECRETO

Juan Carlos Serrano López (1 para 1)
Alcalde Presidente
Data de Sinatura: 02/01/2020
HASH: caaa2acc52739fe465ccf66795125f4c

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Concello de Portomarín
TERCEIRO.- Nomear os membros do tribunal cualificador que terá aos seguintes membros:

CUARTO.- Convocar aos nomeados para a constitución do Tribunal ás 10:00horas do día 07
de xaneiro de 2020 para as valoración de méritos dos aspirantes según as bases, no Salón de
Plenos do Concello. Convocar aos aspirantes admitidos, á realización da proba teórica que
consistirá na resolución dun test de 10 preguntas sobre cuestión laboráis en función do posto
que terá lugar ás 11:30 horas do día 07 de xaneiro de 2020 no Salón de Plenos do Concello,
situado na Prz. Do Camiño. Os/as aspirantes deberán vir provistos de DNI ou documento que o
sustitúa.

SEXTO.- Publicar o presente decreto no tabolerio de anuncios, na páxina web do Concello así
como na sede electrónica www.concellodeportoamrin.es
O manda e asínase electrónicamente á marxe da páxina

DECRETO

QUINTO.- Os/as aspirantes poderán recusar 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.

Número: 2020-0001 Data: 02/01/2020

Presidente: Titular dona Alicia de la Iglesia López (administrativa do Concello de Portomarín).
Suplente, don Jose Antonio Somoza Castro (Operario do Concello de Guntín)
Vogal 1º: Titular Margarita Viña Santos (Traballadora Social do Concello de Portomarín),
suplente Eduardo Fernández Arias (administrativo-funcionario carreira do Concello de Guntín).
Vogal 2º: Titular Mª Dolores Rodriguez Gómez (Traballadora Social do Concello de Taboada),
suplente Carlos Santoalla Varela (funcionario grupo E do Concello de Guntín).
Vogal 3º: Tilular Mª José Golás Moure (Traballadora Social do Concello de Paradela), suplente
Manuel Piñeiro López (administrativo do Concello de Paradela).
Secretario: Titular Serafín Rodríguez López (Funcionario do Concello de Guntín), suplente
Julio González Casanova (Secretario Concello Friol).
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O Alcalde

