RESOLUCIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES Á LISTA PARA
PROVISIÓN DE PRAZAS DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR
EXPEDIENTE:2018/G003/000173
ANTECEDENTES:
O 5 de xuño remata o prazo para a presentación de instancias das aspirantes que
desexen actualizar os seus méritos ou a súa inclusión na listaxe para a provisión
de prazas de auxiliar de axuda no fogar mediante a contratación laboral temporal.

-Rosana Quiza Lázaro
-Rebeca Iglesias Dopico
-María Isabel Muíño Sánchez
-Patricia Muíño Sánchez
-Edy Yude Mercado Espejo
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Con data 7 de agosto de 2018 a funcionaria encargada do Rexistro Xeral do
Concello emite un informe no que sinala que ata o 5 de xuño de 2018
presentáronse as seguintes solicitudes de aspirantes para a súa inclusión na
listaxe e para a actualización de méritos:

Exposta ao público á lista provisional e transcorrido o prazo de alegacións sen que
se presentara ningunha como así consta no informe emitido pola funcionaria
responsable do Rexistro Xeral do Concello e dando cumprimento ao recollido nas
Bases para a formación da listaxe,
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente a relación de persoas aspirantes admitidas e
excluídas para participar no referido proceso selectivo para a actualización da
listaxe para a provisión de prazas de auxiliar de axuda no fogar mediante a
contratación laboral temporal, que seguidamente se reproduce:

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

ASPIRANTES ADMITIDAS
NOME

DNI

PATRICIA MUIÑO SANCHEZ

32678789K

Mª ISABEL MUIÑO SANCHEZ

32672445W

ROSANA QUIZA LAZARO

32707845M

ASPIRANTES EXCLUÍDAS
Ningúen

Presidente: Traballadora Social
Secretaria: secretaría ou traballador/a que a substitúa
Vogal 1: Juan José Rodríguez Sueiras ou traballador/a que o substitúa
Vogal 2. Ana Belén Gavin Merlán ou traballador/a que o substitúa

CVD: A7YAyFEkTsWqOFN9PHCs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Vogal 3. Manuel Hermida López ou traballador/a que o substitúa
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SEGUNDO.- Nomear a comisión seleccionadora de conformidade co punto 6 das
Bases coa seguinte composición:

A comisión seleccionadora queda facultada para resolver cantas dúbidas e demais
circunstancias e incidencias xurdan durante o proceso así como tomar os acordos
que procedan.
TERCEIRO.- Convocar as aspirantes admitidas para a realización do proceso
selectivo o mércores 19 de setembro de 2018 as 12:45, na Casa do Concello de
San Sadurniño.
CUARTO.- Ordear a exposición ao público da listaxe provisional, mediante a súa
publicación no taboeiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal,
establecendo un prazo de cinco días hábiles a efectos de posibles reclamacións,
segundo o establecido na base nº 5 da convocatoria. Concluído este prazo, farase
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

CVD: A7YAyFEkTsWqOFN9PHCs
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Decreto Número: 162/2018 - Fecha de decreto: 18/09/2018
Versión imprimible

FIRMADO POR Secundino García Casal

(FECHA: 18/09/2018) , Mónica Cibreiro Caneiro

(FECHA: 18/09/2018)

pública a listaxe definitiva.
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