RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto:listaxe definitiva de admitidos e excluídos, lugar e data da proba práctica.
Visto que se aprobaron as bases e a convocatoria para a provision, mediante o sistema de
oposición, en réxime de dereito laboral temporal,de un posto de peón forestal do Concello de
Cabana de Bergantiños, ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen
as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do Emprego no medio rural
(Aprol Rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (DOG nº 2 do
28/01/2020).
Visto que os candidatos preseleccionados polo Servizo Público de Emprego de Galicia (Oficina
de Carballo), remitíronse ao servizo de Emprego do Concello con número de oferta 12-20204488 os curriculums vitae nun total de 5 formularios da selección da oferta indicada, e
realizadas as comunicacións telefónicas para convocalos a varias reunións informativas na
Casa do Concello.
Visto que durante os prazos de presentación de instancias establecido según as bases de
selección, e según a remisión de 5 veces os formularios de selección, e en virtude do 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 desta resolución.
SEGUNDO: convocar aos aspirantes para a realización da proba da fase de oposición o día, a
hora e o lugar determinado á continuación:
- DATA: 1 de xullo de 2020.
-

HORA: 09:30h

-

LUGAR: Campo do Briño, en Borneiro (Concello de Cabana de Bergantiños).

A proba realizarase por orde alfabética dos aspirantes e en quendas de tres en tres.
Os aspirantes deberán de ir provistos do DNI ou documento que os identifique.

CVD: 5j6GdyZ6ssV8/RQTxVbp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TERCEIRO: publicar na web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello esta
resolución, de conformidade co previsto nas bases de selección, e dar conta o pleno na
vindeira sesión que se celebre.
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 DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA 1 PRAZA DE PEÓN FORESTAL

APELIDOS E NOME
Andrea Romero Manuel
Figueiras García José Antonio
Galterio Pose Ortigoza
Martínez García José Luis
Pérez Maroñas Ana Belén
Pose Martínez María Liliana
Rodriguez Cousillas María de la Cruz
Excluídos: NINGÚN

CVD: 5j6GdyZ6ssV8/RQTxVbp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

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)

