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FIRMADO POR

Francisco Quintela Requeijo

(FECHA: 26/06/2019 13:07:00) ,

Antonio Gómez-Iglesias Casal

ANTECEDENTES:
Aprobadas, por decreto de alcaldía, as bases que rexerán o proceso de selección -polo sistema de
oposición-libre para poder seleccionar á persoas que serán contratada como diplomada en
maxisterio, na modalidade de persoal laboral temporal para a execución dun programa CONCILIA
COIRÓS 2019, cunha xornada de traballo de vinte cinco horas semanais durante un prazo de 01 de
xullo a 6 de setembro de 2019. As bases foron publicadas na páxina web do concello o día 31 de
maio de 2019.
E visto que, na base Oitava das que rexen a oposición, disponse que “Rematado o prazo de
presentación de solicitudes, serán publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web
do concello as listas de persoas admitidas e excluídas coa motivación da exclusión elevándose a
definitiva a lista provisional de admitidas de non existir excluídas..”

RESOLVO:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de persoas candidatas admitidas e excluídas:
I. Admitidas:
NOME E APELIDOS
DNI
Begoña Vázquez Valiño
47.377.777P
Segundo.- Ao non existir persoas excluídas, elévase a definitiva a lista provisional, segundo
a base oitava.
Terceiro.- Designar ao Tribunal Cualificador que valorará os exercicios de que consta a
oposición, así como -se procedese- a proba sobre coñecementos do idioma galego; que estará
integrado polos seguintes membros:
 Presidencia.- Antonio Gómez-Iglesias Casal, secretario-interventor do Concello de Coirós
 Secretaría – Vogalía: Pablo Vara Fiaño, funcionario do Concello de Coirós
 Vogal: María del Rosario Cal Dopico, funcionaria do Concello de Coirós
Cuarto.- As probas do proceso de selección terán lugar o próximo xoves, dia 27 de xuño de
2019, ás 09:30.h. no edificio do concello.
En Coirós, mércores 26 de xuño de 2019
O Alcalde/Presidente
Francisco Quintela Requeijo
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