RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

De conformidade coas bases da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno Local de 2 setembro
de 2021, RESOLVO:
PRIMEIRO. Aprobar a seguinte relación de aspirantes admitidos e excluídos:

APELIDOS E NOME
PABLO CASTRO MARTÍNEZ
MARIA ELISA CREGO OROZA
YANIRA DÍAZ FERNANDEZ
SOFIA FERNANDEZ CASTRO
MARTÍN LOPEZ GARCÍA
LARA MARTÍNEZ FRAGA
MANUEL NOCEDA FERREIRO
DANIEL PERAL LOPEZ
MANUEL PÉREZ SANCHEZ

ASPIRANTES EXCLUÍDOS:

Ningun.
SEGUNDO. Os aspirantes excluídos dipoñen dun prazo de tres días naturais, contados a partir do
seguinte á publicación deste acordo na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do concello,
para poder enmendar o defecto que motivou a súa exclusión da lista de admitidos.

Número: 2021-0558 Data: 27/09/2021

ASPIRANTES ADMITIDOS:

DECRETO

TERCEIRO. Publicar esta relación provisional de admitidos e excluídos na páxina web do Concello e
no taboleiro de anuncios da sede electrónica e no físico.
CUARTO.- Nomear os membros do Tribunal de Valoración:
Presidente: Don Manuel Pérez Pérez, persoal do concello de Barreiros.
Vogais: Dona Rosa Maria Sanchez Villalba, persoal do concello de Barreiros.
Dona Marta Geada Arca, persoal do concello de Barreiros.
Don Iván Cao Valle, técnico de deportes do concello de Burela.
Secretaria: Dona Begoña Teijeiro Campo, secretaria-interventora do concello de Barreiros.
QUINTO.- O Tribunal de valoración renuniráse o día 6 de outubro de 2021 ás 9:30 horas para
constituirse e comenzar coa proba teórica a partir das 10:00 horas. A proba desenvolverase na
aula CEMIT do concello de Barreiros (próxima ás oficinas municipais, onde se lles informará da
ubicación da mesma).
Os 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 os aspirantes, vanse distribuír os chamamentos por
tramos horarios do seguinte xeito:
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Begoña Teijeiro Campo (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 27/09/2021
HASH: cba1a9d4c99982eb2c4da19994e93667

Ana Belén Ermida Igrexas (1 para 2)
alcaldesa
Data de Sinatura: 27/09/2021
HASH: 54718eecec095eb159503c6d49750e83

O pasado día 24 de setembro rematou o prazo de presentación de solicitudes de admisión para as
probas de selección de persoal para a contratación temporal mediante concurso-oposición de un posto
de técnico/a deportivo, financiado a través da liña de Fomento do Emprego do Plan Unico de
Cooperación cos Concellos para o ano 2021 da Deputación Provincial de Lugo.

- As 10:00 horas deberán acudir os seguintes aspirantes:
PABLO CASTRO MARTÍNEZ
MARIA ELISA CREGO OROZA
YANIRA DÍAZ FERNANDEZ

- As 11:30 horas deberán acudir os seguintes aspirantes:
SOFIA FERNANDEZ CASTRO
MARTÍN LOPEZ GARCÍA
LARA MARTÍNEZ FRAGA

- As 13:00 horas deberán acudir os seguintes aspirantes:

ASINADA DIXITALMENTE Á MARXE

DECRETO

Si algún dos aspirantes non está presente no momento do chamamento continuarase co seguinte e si se
presenta despois terá que esperar a que quede algún hueco libre no mesmo tramo horario ou nos
seguintes.
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Cada aspirante disporá de 15 minutos para facer a defensa do seu proxecto e cinco minutos mais para
as preguntas do tribunal.

Número: 2021-0558 Data: 27/09/2021

MANUEL NOCEDA FERREIRO
DANIEL PERAL LOPEZ
MANUEL PÉREZ SANCHEZ

