
ANUNCIO

Aprobadas por decreto da Alcaldía, de data 3 de maio de 2016, as bases polas que se rexirá o
procedemento de selección por concurso, para poder seleccionar á persoa que será contratada para
realizar  os  traballos  de  Encargada  da  Oficina  Municipal  de  Información  Turística,  por  un
período de catro meses e cunha xornada laboral de trinta e sete horas e media semanais.

E previndose na Base Sétima que, rematado o prazo de presentación de instancias, ditarase
resolución  pola  que  se  aprobara  a  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  e  excluidos,  con
indicación das causas de exclusión. E

Resultando que o día 18 de maio concluíu o prazo de presentación de solicitudes, por cinco
días hábiles,  a contar desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria deste proceso de
selección no Diario Oficial de Galicia, (o cal tivo lugar o día 11 de maio de 2016).

Esta Alcaldía RESOLVEU:
Primeiro.- Aprobar a seguinte lista provisional de aspirantes admitidos e excluidos:

a) Admitidos:
1.- José María Ruzo Sanmartín, DNI 44820462-V
2.- Suevia Ausede Río, DNI 33347740-V
3.- Eva María Paz Martínez, DNI 33551791-N
4.- Daniel Gómez Pallares, DNI 77418201-V
5.- María José Calvo Silva, DNI 46910051-X
6.- Laura Rodríguez Cid, DNI 44477973-K

b) Excluidos:
1.- Eva María González Rey, DNI 44844992-Y
Por  canto  que  non  acredita  que  estea  en  posesión  do título  de  Diplomada  ou Grao  en

Turismo.
2.- Alba Andrade Vázquez, DNI 45862862-B
Por  canto  que  non  acredita  que  estea  en  posesión  do título  de  Diplomada  ou Grao  en

Turismo.
3.- Adrian Pena........., DNI.........; por canto que:
-Descoñecese  cal  é  o  seu  segundo  apelido,  porque  na  primeira  das  dúas  solicitudes

presentadas consta Adrian Pena Ledo, mentres que na solicitude enviada por fax unhas horas máis
tarde consta Adrian Pena Bermúdez; sen que figure en ningunha das dúas solicitudes o número de
Documento Nacional de Identidade. Polo cal debería aclarar esta situación, xa que tampouco coinde
a sinatura  nas dúas solicitudes.

-Non aporta o curriculo vitae, pese a que nas dúas  solicitudes presentadas se di que  se
aporta.

4.- Rita Rodríguez Silva, DNI 76966833-R
Por canto que presentou fóra de prazo a súa solicitude coa documentación que se achega á

mesma; polo que quedaría excluida de maneira definitiva.



Segundo.-  Facer  saber  aos  tres  primeiros   aspirantes  excluidos  provisionalmente  que
dispoñen de cinco días hábiles para presentar reclamacións ou para correxir a deficiencia observada,
a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Taboleiro de Editos da Casa do
Concello.

En Arzúa, a 23 de maio de 2016.

O alcalde

Asdo.: José Luis García López.


