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FIRMADO POR

Francisco Quintela Requeijo

(FECHA: 26/06/2019 09:11:00) ,

Antonio Gómez-Iglesias Casal

ANTECEDENTES:
Aprobadas por decreto nº 123 do alcalde, de data 19 de xuño de 2019, as bases que rexerán o
proceso de selección -polo sistema de oposición-libre para poder seleccionar a persoa que será
contratada como monitor/a de actividades de tempo libre, 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 30 de agosto de 2019. As bases foron
publicadas na páxina web do concello o día 19 de xuño de 2019.
E visto que, na base Oitava das que rexen a oposición, disponse que a lista de persoas
aspirantes admitidas e excluídas publicarase no taboleiro de edictos da Casa do Concello e na
páxina web, concedendo ás persoas candidatas excluídas provisionalmente un prazo de un(1) día
natural a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, para presentar as
reclamacións oportunas ou emendas de defectos, nos termos do art. 68 da Lei 39/2015, en relación
co artigo 33 da mesma,
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local,
RESOLVO:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de persoas candidatas admitidas e excluídas:
I. Admitidas:
NOME E APELIDOS
DNI
Sandra Sánchez Vieites
46.900.214V
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 ,
 Vogal: María Rosario Cal Dopico
Cuarto.- As probas do proceso de selección terán lugar o próximo xoves, dia 27 de xuño de
2019, ás 9,30 horas no edificio do usos múltiples de Coirós de Arriba.
En Coirós, mércores 25 de xuño de 2019
O Alcalde/Presidente
Francisco Quintela Requeijo
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