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LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E NOMEAMENTO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN

EXPTE.

Selección de DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A - PERSOAL DE APOIO
PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD
2018-2019.( 2ª Convocatoria)

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Considerando que en Xunta de Goberno Local de data 13 de marzo de 2019, aprobáronse as bases
específicas, para a selección de DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A - PERSOAL DE
APOIO PARA XESTIÓN ADMINISTRATIVA E ECONÓMICA DOS CURSOS AFD
2018-2019.

Transcorrido o prazo de subsanación,” a alcaldesa elevará a definitiva a lista provisional, no caso de non
presentarse reclamacións; ou resolverá as que se presenten declarando aprobada a lista definitiva de
admitidos e excluídos, con indicación da composición do tribunal así como o día, lugar e hora en que se
constituirá o Tribunal para comprobación, avaliación e cualificación dos méritos debidamente acreditados
polos aspirantes..”

Número: 2019-0526 Data: 15/04/2019

Finalizado o prazo de presentación de instancias, (do 18 de marzo ata o 1 de abril de 2019 , ambos
incluídos), de conformidade co punto 11 das bases específicas, que indica “Rematado o prazo de
presentación de instancias, a alcaldesa ditará resolución declarando aprobada a lista provisional de
admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión e outorgando o prazo de 3 días
hábiles seguintes á publicación da dita resolución, para presentar as reclamacións oportunas ou emenda
de defectos, nos termos do art. 68 da Lei 39/2015.

DECRETO

E en base as atribucións que me confire a lexislación vixente, especialmente o artigo 21.1 da Lei 7/1985,
Reguladora das Bases do réxime local,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar e publicar o listado definitivo de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de
referencia, sendo o que a continuación se especifica:
ADMITIDOS/AS
APELIDOS E NOME
CARRERA GONZÁLEZ , ANA
CABALEIRO FANDIÑO, VERÓNICA
CABALEIRO PUIE, BEATRIZ
GARCÍA ALVARIDO, SAMARITA
LEIRAS FERNÁNDEZ, VANESA
MOURIÑO TABOADA, ANTONIO
NUÍN ANRÍQUEZ, BLAS MANUEL
RAMOS PÉREZ, MARÍA JOSE
RIVEIRO LOUREIRO, JENNIFER
RODRIGUEZ FREIJO, MARCOS
PAMPÍN CAMPO, IVÁN

DNI
***7092**
***7186**
***1598**
***2884**
***7687**
***8057**
***5823**
***1392**
***3242**
***6821**
***8453**
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Resultando que con data 16 de marzo de 2019 publicouse anuncio de convocatoria no Faro de Vigo; e
no taboleiro de anuncios, na sede electrónica e páxina web do Concello en data 18/03/2019.

SEGUNDO.- Nomear ao Tribunal que se encargará da selección, a efectos de abstención dos seus
membros ou de posibles recusacións, sendo a súa composición nominal a seguinte:
Presidenta: D. Fermín Lorenzo Grandal
Secretaria: Dª. Tatiana Iglesias Iglesias
Vogal: Dª. Penélope Fernández Carballido
Vogal: Dª. Raquel González Gómez
Vogal: D. Miguel A. Gonzalez Lorenzo

(Documento asinado electronicamente a marxe)
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CUARTO.- Convocar ao tribunal e aos aspirantes admitidos á celebración do exercicio de
carácter práctico o vindeiro mércores, día 24 de abril de 2019 ás 11:00 horas na Axencia de
colocación do Concello de Mos (antigo CDL), con enderezo na Avda. de Peinador, nº 39 Puxeiros
(MOS).

DECRETO

TERCEIRO.- Convocar ao tribunal para a súa constitución e valoración de méritos, o martes día
23 de abril do 2019, ás 08:00 horas na Axencia de colocación do Concello de Mos (antigo CDL),
con enderezo na Avda. de Peinador, nº 39 Puxeiros (MOS).

Número: 2019-0526 Data: 15/04/2019

Asesora técnica: Maria Elvira Carrera Gómez

