
ANUNCIO

Aprobadas por decreto da Alcaldía, de data 31 de maio de 2017, as bases que rexirán o procedemento
para poder seleccionar -polo sistema de oposición libre- á persoa que desempeñará o posto de traballo de
técnico en turismo, na modalidade de funcionario interino, por un periodo de duración que será dende a data
de toma de posesión do funcionario que resulte seleccionado ata o 31 de decembro de 2017, establecéndose
unha duración mínima de 4 meses e máxima de 6 meses,  e cunha xornada laboral de trinta e sete horas e
media semanais.

Resultando:
a)  Que na Base Oitava, das que rixen o proceso de selección, disponse que a  lista de aspirantes

admitidos e excluidos aprobarase por resolución do alcalde, que será publicada no Taboleiro de Anuncios da
Casa do Concello e na páxina web, concedendo aos aspirantes un prazo de cinco días hábiles, a contar desde
o seguinte ao da pu
blicación de dita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos, nos termos
previstos no artigo 68 da Lei 39/2015.

b) Que o día 27 de xuño concluíu o prazo de presentación de solicitudes, por dez días hábiles, a
contar desde o día seguinte ao da publicación  do anuncio da convocatoria deste proceso de selección no
Diario Oficial de Galicia, (o cal tivo lugar o día 13 de xuño de 2017).

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

I) Admitidos:

N.º rexistro entrada Nome e apelidos

2079 Raquel Sesto Rey

2087 Pablo Cervantes Casanova

201799900000006 Lorena García Novoa

2149 María García Pérez

2150 Alba Penas Calvo

2168 José Carlos Carracedo Porto

2185 Paula de Llano Tenjido

2186 Cristina Vázquez Casal

2187 María López Rodríguez

2213 Daniel Torres Vilela

2215 Gabriel Pérez Benlloch

2229 Patricia Merino Mouriño



II) Excluidos:
 

N.º rexistro entrada Nome e apelidos Causas exclusión

2119 Ana María Varela Montes -Non presenta curriculo

2128 Eloi Bravo López - Non presenta titulación requirida segundo o
establecido na base quinta,  apartado B,  nin
outra  equivalente  que  habilite  para  o
exercicio  das  funcións  de  informador
turístico

Segundo.- Facer saber, aos  aspirantes excluidos provisionalmente, que dispoñen dun prazo  cinco
días hábiles, a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Taboleiro de Editos da Casa
do Concello e na páxina web, para  presentar as reclamacións que consideren oportunas ou para correxir as
deficiencias observadas, en relación coa documentación presentada coas súas solicitudes.

Terceiro.- Facer saber aos seguintes aspirantes, que non aportaron a documentación acreditativa de
estar en posesión do Celga 4 ou equivalente, que -se no prazo indicado dos cinco días hábiles non aportan
esa documentación- terán que realizar o exercicio correspondente sobre coñecementos do idioma galego:

1. Eloi Bravo López

En Arzúa, a 26 de xullo de 2017

O alcalde

Asdo.: José Luis García López


