
ANUNCIO

Previsto na Base Novena das aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 28 de maio de
2018,  para  rexir  a  contratación  laboral  temporal  a  xornada  parcial  de  vinte  horas  semanais,
durante dous meses e medio, da persoa que desempeñará as funcións de Auxiliar de Emisora
municipal  de  radio,  mediante  o  sistema de  oposición,  que  a  lista  provisional  de  aspirantes
admitidos  e  excluidos  aprobarase  por  resolución  do  alcalde,  e  publicarase  no  Taboleiro  de
Anuncios do Concello e na páxina web; e que dita resolución considerarase definitiva de non
haber aspirantes excluidos.

E  finalizando o día 18 de xuño de 2018, o prazo de dez días hábiles concedido para a
presentación de instancias  solicitando tomar parte  neste proceso selectivo,  a  contar  dende o
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no DOGA (o cal tivo lugar o día 4 de xuño).

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

ADMITIDOS

DNI Nome e apelidos

05299577D Miriam Vila Rodríguez

45861130G Pablo Santiago Martínez

52471285M Marcos Antonio Magan Taboada

45849356Y Miguel Conde Conde

47375109P Alberto Rivera Rey

44838512N Susana Novo Vázquez

EXCLUIDOS
Ningún

Segundo.-  Elevar  a definitiva esta lista provisional  xa que non hai  excluidos,  segundo
indica a cláusula novena das Bases.

Terceiro.-  Designar a Comisión Seleccionadora que  realizará a valoración das probas
teórica e práctica, de que consta a oposición, así como -no caso de ser necesario- o exercicio
sobre coñecementos do idioma galego, en relación con aqueles aspirantes que non acreditaron
que estiveran en posesión do Celga 3, ou equivalente debidamente homologado:

*Presidente: Armando Cascón Rodriguez, director  da Emisora municipal de radio.
*Vogais:
- José Ramón Torreiro González, encargado da biblioteca municipal.
-  Luis Fole Barrio, arquitecto técnico do Concello de Arzúa.
- José Ramón Bernardez Sexto,  auxiliar da Emisora municipal de radio
* Secretario: Juan Colmenares López-Soldado, secretario do Concello de Arzúa.

Terceiro.-  Concretar  que a proba teórica que realizará cada aspirante,  (consistente na
defensa e exposición da programación presentada xunto coa súa solicitude para participar na



oposición), terá lugar no Salón de Comisións da Casa do Consello, o vindeiro día 22 de xuño
(venres), ás 10.00 horas.

Cuarto.- Publicar a relación definitiva de admitidos no Taboleiro de Anuncios do Concello e
na páxina web do Concello.

En Arzúa, a  18 de xuño de 2018.
O alcalde

Asdo.: José Luis García López


