
 

LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 
PERSOAL TEMPORAL AO ABEIRO DO PROGRAMA APROL RURAL 2019 
 
Consonte o indicado nas bases para a selección de traballadores e traballadoras para 
cubrir dúas prazas de traballo temporal no marco da subvención para o fomento do 
emprego no medio rural (Aprol rural 2019), aprobadas por Resolución da Alcaldía do 
día 03/05/2019, as persoas candidatas enviadas polo SPEG son as seguintes: 

• JUAN BAUTISTA PÉREZ CALDERÓN 

• ANGEL MANUEL ANEIROS GONZÁLEZ 

• JOSÉ MANUEL CALVO LÓPEZ 

• JUAN MANUEL CASTRO CASAL 
• ALEJANDRO GONZÁLEZ CABANA 

• ANGEL LÓPEZ LÓPEZ 

• JOSE ANTONIO MONTERO MUIÑO 

• VICENTE ARTURO NOVO PENA 

• ANGEL PABLO PEDREIRO PRIETO 

• ANTONIO PERMUY CALVO 

• ANTONIO RODRÍGUEZ SERANTES 
• BERNARDINO RODRÍGUEZ GOTI 

 
A proba de selección terá lugar: 

• Día: 13 de maio de 2019, luns 

• Hora: 09:00 h 

• Lugar: Salón de plenos do Concello (Pazo da Marquesa) 
A proba será oral, e se avaliarán os coñecementos das persoas candidatas sobre: 

• Coñecementos do posto a desenvolver (procedementos e maquinaria precisa 
para os traballos de roza e limpeza de vías) 

• Coñecementos do territorio municipal (parroquias e lugares de San Sadurniño; 
Principais vías de comunicación de San Sadurniño). 

• Medidas de seguridade básicas para o uso de maquinaria e ferramentas 
 
 



 

As persoas candidatas deberán achegar, no momento da realización das probas, 
a seguinte documentación, no caso que dispoñan dela: 

• DNI 

• Tarxeta do paro actualizada 

• Certificación de estar cobrando prestacións ou subsidios de desemprego 

• Vida laboral 

• Informe social no caso de violencia de xénero, por estar en risco de exclusión 
social ou ter responsabilidades familiares (ter cónxuxe, parella de feito, 
descendentes menores de 26 anos ou maiores con discapacidade, persoas 
maiores incapacitadas ou menores en acollemento) 

• Certificado de discapacidade 
San Sadurniño, 9 de maio de 2019 
O Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Secundino García Casal 
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