RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: Listaxe de admitidos e excluídos para 5 peóns obra pública; data e hora da
proba ( PEL2019).
Visto que por Resolución de Alcaldía se acordou convocar, con carácter urxente, o proceso
selectivo de persoal para a 5 postos na cuadrilla de obras e 4 postos na cuadrilla de limpeza
viaria do Programa de Integración Laboral (PEL concellos 2019).
Visto que foi presentada unha oferta de Emprego no Servizo Público de Emprego de Carballo
para a contratación de 5 postos de peóns de obra pública con data do 02/05/2019, para a que
foron remitidos ao servizo de emprego e desenvolvemento local do Concello de Cabana de
Bergantiños un total de 19 Curriculums Vitae (CV) no formulario da selección da oferta 122019-6022
Realizada a comunicación vía telefónica da recepción dos CV aos candidatos propostos polo
SPEG, e visto que rematou o prazo de instancias aberto según o previsto na base 5 das bases
aprobadas que rexen o proceso selectivo, RESOLVO:
Primeiro: aprobar a listaxe provisional e definitiva de admitidos e excluídos que figura como
anexo I a esta resolución.
Segundo: fixar a data e o lugar da realización da proba práctica prevista na base 7 nos
seguintes termos:
-

DATA: 3 DE XULLO DE 2019

-

HORA: 12:00H

-

LUGAR: O picón- Cesullas (Sede de Protección Civil de Cabana de Bergantiños)

A proba práctica realizarase por orde alfabética dos aspirantes e en quendas de tres en tres.
Os aspirantes deberán ir provistos do DNI.
Terceiro: publicar este acordo na web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello.
Cuarto:dar traslado desta resolución na próxima sesión plenaria do Concello.
En Cabana de Bergantiños, documento asinado dixitalmente segundo se indica na banda
lateral.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Cabana de Bergantiños https://sede.concello-cabana.es 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)

ANEXO I
LISTAXE PROVISIONAL E DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA 5 PEÓNS DE
OBRA PÚBLICA (PEL2019)

APELIDOS

Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alvarellos Pailos
Alvarez Chouciño
Andrade Souto
Andrea Romero
Cambón Bello
Figueiras Garcia
Fuentes Fuentes
Lema Vázquez
Parga Cousillas
Pérez Blanco
Rodriguez Cousillas
Romero García

NOME
Alfonso
Rosina María
José
Manuel
Evaristo
José Antonio
José
Julio
Patricia
José
Mª de la Cruz
Antonio

EXCLUÍDOS: ningún

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do
Concello de Cabana de Bergantiños https://sede.concello-cabana.es 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)

