Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25
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(A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax.: 981 621 274
https://sede.sada.gal

Expte. núm. 2022/G003/000666

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (Listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas ao proceso
selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para persoal laboral temporal para postos de albanel
PS 6-2022)
Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a formación dunha
bolsa de emprego con carácter interino para a cobertura de prazas de albanel mediante o sistema selectivo de
oposición, en quenda libre.
Considerando a publicación das bases específicas da convocatoria aprobada polo Decreto da Alcaldía
núm.519/2022, do 20 de abril, no BOP da Coruña núm.78, do 26-4-2022
De conformidade co disposto nas bases xerais para elaborar bolsas de emprego con carácter interino para postos
de persoal funcionario e laboral do concello durante o ano 2022, aprobadas polo Decreto desta Alcaldía núm.
510/2022, do 19 de abril (BOP núm.78, 26-4-2022),
RESOLVO:
1º.- Aprobar a seguinte relación provisoria de persoas admitidas e excluídas:

CVD: hZA0NEKgdhGtd5VitCBY
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

PERSOAS ADMITIDAS
Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

1

** 766 91* *

Candal García, Juan Carlos

2

** 310 32* *

Dopazo Rey, María del Pilar

3

** 442 78* *

Garaboa Carro, Antonio

4

** 973 97* *

Kerpache García, Luis

5

** 355 39* *

Mosquera López, Rubén

6

** 827 77* *

Naveira Fraga, José Luis

A listaxe provisoria de persoas admitidas e excluídas publicarase no taboleiro de anuncios do concello, e no
taboleiro da sede electrónica municipal https://sede.sada.gal
2º.- Outorgar un prazo improrrogable de tres (3) días hábiles para a emenda de defectos ou presentación de
reclamacións dende a publicación da listaxe no taboleiro de anuncios.
PERSOAS EXCLUÍDAS
Núm.
orde

DNI

Apelidos e nome

Motivo

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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1

** 774 32* * López Fernández, Antonio

Base 4ª.2.e) das xerais: Non facilitar o enderezo
electrónico habilitado.

____________________

CVD: hZA0NEKgdhGtd5VitCBY
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Documento asinado dixitalmente polo alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, e o secretario accidental, Juan
Esteban Méndez Leiva.

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).

