
ANUNCIO

Aprobada por decreto do alcalde, de data 21 de xuño de 2018, a lista provisional de
aspirantes admitidos e excluidos no procedemento para poder seleccionar -polo sistema
de oposición- á persoa que desempeñará o posto de traballo de técnico en turismo, na
modalidade de funcionario interino, asimilado ao grupo C, subgrupo C1, cun nivel 14 de
complemento  de  destino,  para  levar  a  cabo  o  Programa  local  de  desenvolvemento
turístico para o ano 2018, de conformidade cas Bases aprobadas  polo decreto do alcalde
de data 25 de maio de 2018, durante un período de duración mínima de catro meses e
máxima de seis meses, sen exceder da data de 31 de decembro do presente ano, cunha
xornada laboral de 25 horas semanais.

Vista a subsanación de erros realizada polo único aspirante que figuraba nesa lista
provisional  como  excluido  provisionalmente,  don  Adrian  Blanco  Para,  levada  a  cabo
dentro do prazo dos cinco días hábiles concedidos para iso, dende o día 22 ata o día 28
do presente mes de xuño, ambos inclusive

Considerando que dito aspirante subsanou de maneira correcta os defectos que
foron apreciados na documentación no seu día presentada, xunto coa solicitude  para
participar neste proceso de selección

Esta Alcaldía RESOLVEU:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos:

I) Admitidos:

DNI NOME E APELIDOS

53305361D María Olmo del Pino

78801394J María García Pérez

46918933Z Gens Cibrao López  Oteyza

44092075V Raquel Sesto Rey

76776487A Paula Alonso Rodríguez

44829247Q Cristina Vázquez Casal

32711463N Pablo Cervantes Casanova

35489607D Iván Fernández Freiria

44837891N Eva Colmeiro Romero

45909560L María Luisa Otero Fernández

32829904A Noemi Abajo Vega

76575412V Yolanda Seoane Veiga

45873348D Adrian Blanco Para



II) Excluidos definitivamente:
 

DNI Nome e apelidos Causa exclusión

33278234V María Eugenia Hortal Pintos Non acreditou que se atopa en posesión dalgunha
das titulacións esixidas na Base 5ª das que rixen
o proceso de selección.

Segundo.-  Concretar que o primeiro exercicio (de carácter teórico) da oposición,
realizarase o vindeiro venres día 29 de xuño de 2018, as 12.00 horas, nunha das aulas
habilitada para esta finalidade no edificio multiusos “Terra do Queixo”, sito na rúa Padre
Pardo; cuxo exercicio consistirá en contestar, por escrito, a un cuestionario tipo test de
trinta preguntas, sobre os contidos do temario que se recolle no Anexo I das Bases que
rixen este proceso de selección; para o cal os aspirantes deberán comparecer provistos
de Dni ou dun documento fidedigno acreditativo da súa identidade e dun boligrafo para
poder sinalar as respostas que consideren correctas.

Terceiro.-  Convocar  aos  membros  da  Comisión  Seleccionadora,  para  que
comparezan  na  Casa  do  Concello  ese  mesmo  día,  unha  hora  antes  á  que  quedou
sinalada para a realización do citado exercicio, co obxecto de levar a cabo a preparación
do mesmo.

Cuarto.-  Publicar  esta  resolución  no  Taboleiro  de  edictos  e  na páxina  web  do
Concello

En Arzúa, a 26 de xuño de 2018.

O alcalde

Asdo.: José Luis García López


