RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: modificación da composición do tribunal e convocatoria para a realización da
proba práctica no proceso de selección dun peón forestal.
Visto que se aprobaron as bases e a convocatoria para a provisión, mediante o sistema de
oposición, en réxime de dereito laboral temporal,dun posto de peón forestal do Concello de
Cabana de Bergantiños, ao abeiro da Orde do 12 de abril de 2021 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 2021 (DOG nº 73 do
20/04/2021).
Por medio do presente RESOLVO:
PRIMEIRO: modificar o tribunal designado nas bases da convocatoria para o proceso descrito
e nomear aos seguintes membros do tribunal:

Presidente: José M. Varela Lema. Suplente: Mª Cristina Candal Rey.
Secretario: Martín Martínez Rioboo. Suplente: Marta Vázquez Garea
Vogais:
-

José M. Parga Eiroa. Suplente: Mª Yolanda Imia Antelo.

-

Patricia Chas Filgueiras. Suplente: Mª Elisa Fernández González.

-

Javier Lozano García. Suplente: Cristina Morandeira Muíño.

CVD: q2Nk7u4VgpN4eu2YQcf8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO: convocar aos aspirantes para a realización da proba da fase de oposición o día, a
hora e o lugar determinado a continuación:
-

DATA: 21 DE XULLO DE 2021

-

HORA: 10:00H

-

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

O exame realizarase por orde alfabética dos aspirantes.
Os aspirantes deberán ir provistos do DNI.
A data da realización do exercicio para a acreditación do coñecemento do galego, para os
aspirantes que non o acreditaron, levarase a cabo na casa do Concello, logo da realización
da proba práctica e consistirá na superación dunha proba tipo test adaptada ao nivel do posto.
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.
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)

CVD: q2Nk7u4VgpN4eu2YQcf8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

En Cabana de Bergantiños, documento asinado dixitalmente segundo se indica na banda
lateral.
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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)

