ANUNCIO
Aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día 8 de maio de 2017, as
Bases que rexirán o proceso de selección -polo sistema de oposición- para poder soleccionar á
persoa que desempeñará o posto de traballo de técnico de Normalización lingüística, cunha
xornada laboral de 25 horas semanais, na modalidade de funcionario interino, asimilado ao grupo A,
subgrupo A1, para realizar o Programa Local de Normalización Lingüistica.
Resultando que na Base Oitava disponse:
a) Que, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, ditarase resolución na que
figuren os aspirantes admitidos e excluidos provisionalmente, con indicación da causa da exclusión.
b) Que os aspirantes excluidos dispoñen dun prazo de dez días hábiles a contar dende o
seguinte ao da publicación desta resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas
de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/15.
Resultando:
- Que o día 15 de xuño rematou o prazo de presentación de solicitudes, por dez días hábiles,
a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria deste proceso de selección no
Diario Oficial de Galicia (o cal tivo lugar o día 1 de xuño de 2017).
- Que dentro dese período de tempo solicitaron tomar parte neste proceso de selección as
seguintes persoas.
Previa comprobación da documentación aportada polos aspirantes, xunto coa súa solicitude;
esta Alcaldía RESOLVEU:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos:
ADMITIDOS
NOME E APELIDOS

N.º REXISTRO

1

Estela Suarez Recouso

1834

2

Laura Isabel Rubio Rendo

1835

3

Marta García Tojo

1857

4

Tamara Dosantos Delgado

1923

5

Vanesa Fernández Salgado

1940

6

Aitor Rivas Rodríguez

1961

7

Isabel Nuñez Freire

1979

8

Henrique Salvador Estevez Hernández

2004

9

Leticia Quintas Pérez

2005

10

David Cobas Medin

2016

11

Jessica Iglesias Baz

2017

12

Barbara Ferreiro Barreiro

2018

13

Estefanía Busto Dopazo

2037

14

Isabel Figueira Salgueiros

2051

15

Noa Fernández Pazo

2060

16

Daniel Barbero Patiño

2065

17

Triana Torres Fontán

2114

18

María Cernadas Figueiras

2115

19

Beatriz Galiano Leis

2117

EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE:
Nome e apelidos

N.º Rexistro Causa exclusión

1

Barbara Veiras Barreiro

2074

Presenta DNI e titulacion esixida sen
compulsar.

2

Vanesa Otero Fernández

2084

Presenta DNI e certificado de estudios
sen compulsar.

3

Noé Vázquez García

2085

Presenta DNI sen compulsar.

4

Beatriz Vilaverde Santamariña

2086

Presenta DNI sen compulsar.

EXCLUIDA DEFINITIVAMENTE:

Nome e apelidos

N.º Rexistro Causa exclusión

1

Paula Alexandre Teixeiro

2116

Só presenta a solicitude, sen aportar toda
a documentación esixida a través da
Base Sétima das que rixen o proceso de
selección, salvo a titulación.

2

Raquel Fernández Parada

2118

Só presenta a solicitude, sen aportar toda
a documentación esixida a través da
Base Sétima das que rixen o proceso de
selección

Segundo.- Facer sabe aos aspirantes excluidos provisionalmente que dispoñen dun prazo de
dez días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación da presente resolución no Taboleiro de
Edictos da Casa do Concello e na páxina web do concello, para presentar as reclamacións que
consideren oportunas ou para presentar a documentación necesaria para correxir as deficiencias
observadas.
Terceiro.- Designar ao Tribunal Cualificador que valorará os dous exercicios de que consta a

oposición; que estará integrado polos seguintes membros:
• Presidenta: Inés Dorado Fernández (técnica coordinadora de normalización lingüistica da
Deputación da Coruña).
• Vogais:
- Rut Otero Vilar (xefa de servizo de normalización lingüística do centro Ramón Piñeiro
para a investigación en humanidades).

- Armando Requeixo Cuba (secretario do servizo de normalización lingüistica do centro
Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades).
- Joaquim Vázquez Rodríguez (técnico de normalización lingüística do concello de Melide).
• Secretario: Juan Colmenares López-Soldado (secretario do concello de Arzúa).
En Arzúa, a 18 de setembro de 2017
O alcalde

Asdo: José Luis García López.

