ANA BELEN ERMIDA IGREXAS (1 para 2)
alcaldesa
Data de Sinatura: 09/12/2020
HASH: aac5b231af9197ac30550fc97dcba923

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
O 2 de decembro aprobouse e publicouse a resolución da relación provisional de admitidos e excluídos
no proceso de selección de persoal para a contratación temporal mediante concurso-oposición de un
posto de técnico/a de turismo, financiado a través da liña de Fomento do Emprego do Plan Unico de
Cooperación cos Concellos para o ano 2020 da Deputación Provincial de Lugo.
No prazo de tres días para presentar reclamacións recibiuse unha, por parte de Noela Feal Jiménez,
que non figuraba nin admitida nin excluída pero que sí presetara a documentación dentro do prazo
legalmente establecido.
Efectivamente comprobase a existencia de dito erro e procédese a subsanarse coa aprobación da lista
definitiva de admitidas e excluídas no proceso selectivo.
De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local de 30 outubro
de 2020, RESOLVO:

APELIDOS E NOME
ESTEBAN MORO, VIGINIA
FEAL JIMÉNEZ, NOELA
FERNANDEZ COLORET, EMMA
GIRALDO MARTÍNEZ, OLIMAR
LAIÑO VAZQUEZ, MARIA
LOPEZ GOMEZ, SOFIA
PEREZ SANZ, MARIA TERESA
PITA LORENZO, IRIA ZELTIA
SANJURJO ARIAS, LAURA
SANMARTIN DIAZ, CRISTINA

DECRETO

ASPIRANTES EXCLUÍDOS:
APELIDOS E NOME
DIAZ MARTÍNEZ, DAVID
LOPEZ FERNÁNDEZ, LAURA
REY RICO, SARA

CAUSA DA EXCLUSIÓN
Non está en situación de desemprego
Non ten ningunha das titulacións requeridas
Non ten ningunha das titulacións requeridas

SEGUNDO. Publicar esta relación definitiva de admitidos e excluídos na páxina web do Concello e
no taboleiro de anuncios da sede electrónica e no físico.
TERCEIRO.- Reiterar que o Tribunal de valoración reuniráse o día 17 de decembro de 2020 ás 9.00
horas para constituirse e comenzar coa proba teórica a partir das 9:30 horas.
As aspirantes deberán acudir ese día coas dúas copias do proxecto, unha das cales se lle entregará ós
membros do tribunal antes de empezar a facer a exposición oral e defensa da mesma.
Por problemas de espazo e por seguridade para as aspirantes, vanse distribuír os chamamentos por
tramos horarios do seguinte xeito, incluíndo á nova aspirante admitida no último turno para non dar
lugar a malentendidos coas horas previstas entre as demais aspirantes:
- As 9:30 horas deberán acudir as seguintes aspirantes:
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Begoña Teijeiro Campo (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 09/12/2020
HASH: b3717700cc95ea379f07a248a1964976

ASPIRANTES ADMITIDAS:

Número: 2020-0648 Data: 09/12/2020

PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidas e excluídos:

ESTEBAN MORO, VIGINIA
FERNANDEZ COLORET, EMMA
GIRALDO MARTÍNEZ, OLIMAR

- As 11:00 horas deberán acudir as seguintes aspirantes:
LAIÑO VAZQUEZ, MARIA
LOPEZ GOMEZ, SOFIA
PEREZ SANZ, MARIA TERESA

- As 12:30 horas deberán acudir as seguintes aspirantes:

Si algunha das aspirantes non está presente no momento do chamamento continuarase coa seguinte e
si se presenta despois terá que esperar a que quede algún oco libre no mesmo tramo horario ou nos
seguintes.
ASINADA DIXITALMENTE Á MARXE

DECRETO

Si algunha das aspirantes non vai poder asistir, rogaríamos nolo comunicase no correo
secretaria@concellodebarreiros.gal para poder reordenar os horarios.
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Cada aspirante disporá de 20 minutos para facer a defensa do seu proxecto e cinco minutos mais para
as preguntas do tribunal.

Número: 2020-0648 Data: 09/12/2020

PITA LORENZO, IRIA ZELTIA
SANJURJO ARIAS, LAURA
SANMARTIN DIAZ, CRISTINA
FEAL JIMÉNEZ, NOELA

