
 

LISTAXE DE PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSOAL 
TEMPORAL PARA A ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS AO ABEIRO DO POS+2021 
ADICIONAL 01 

Consonte o indicado nas bases para a selección dun traballador ou traballadora para cubrir 
unha praza de traballo temporal como auxiliar administrativa de Servizos Sociais, ao abeiro 
do POS+ 2021 Adicional 01, aprobadas por Resolución da Alcaldía do día 08/07/2021, as 
persoas candidatas enviadas polo SPEG son as seguintes: 

• NATALIA ALVES NOVO 

• MARÍA SONIA HERMIDA ANEIROS 

• ALBERTO LEIRAS CABANILLAS 

• DAVID MÉNDEZ FREIRE 

• BELÉN MERA GARCÍA 

• ALBERTO MIRANDA RODRÍGUEZ 

• MARÍA IRIA PENA ALVITE 

• MARÍA BEGOÑA PUENTE CAMPOS  

 

A proba de selección terá lugar: 

• Día: 15 de xullo de 2021, xoves 

• Hora: 11:00 h 

• Lugar: Salón de plenos do Concello (Pazo da Marquesa) 

 

A proba constará de dúas partes: 

• Un exame escrito baseado nun suposto práctico relacionado coas tarefas propias 
do posto, cunha duración máxima de 30 minutos 

• Unha entrevista curricular individual 

 

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

• DNI 

• Diploma de titulación de acceso (ESO ou similar) 

• Xustificante do CELGA 3 

• Vida laboral ou contratos, para acreditar experiencia laboral na fase de concurso 



 

• Diplomas de cursos organizados pro entidades públicas que queiran presentar para 
a fase de concurso 

• Diplomas de cursos e titulacións que acheguen para a fase de concurso 

 

O tribunal de selección estará composto por: 

• Presidenta: Cristina Sueiras Roddríguez, traballadora do Concello de Moeche 

• Secretaria: Mónica Cibreiro Caneiro 

• Vogal: Juan José Rodríguez Sueiras 

Ademais, actuará como asesor Ignacio Fernández López, en calidade de Técnico de 
Emprego e Desenvolvemento Local, con voz e sen voto. 

 

 

San Sadurniño, 14 de xullo de 2021 

O Alcalde, 

 

 

 

 

Secundino García Casal 
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