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ANUNCIO
Resultados finais e relación de persoas aprobadas do proceso selectivo para a
contratación laboral temporal de seis (6) postos de persoal de información e primeiros
auxilios en espazos acuáticos naturais (PS 10/2022)
Dado que todas as persoas aspirantes que superaron os exercicios da fase de oposición presentaron a
documentación acreditativa esixida nas bases sobre o nivel de coñecemento da lingua galega non é
necesario realizar a proba específica.
A continuación reflíctense os resultados dos exercicios da fase de oposición realizados hoxe e os finais:
Apelidos e nome

Fase de
concurso

Fase de oposición
1º exercicio

2º exercicio

L. Galega

Total

0,40

9.5

9

EXENTA

18,90

Cerdeira González, Lydia

0

8

8

EXENTA

16,00

Romay Corredoira, Susana

0

6.5

6,5

EXENTA

13

Castiñeiras Souto, Andrea María

Finalizado o proceso selectivo, consonte ás bases aprobadas polo Decreto da Alcaldía núm.888/2022 do
28 de xuño, unha vez rematada a cualificación, resultaron seleccionadas as persoas aspirantes que a
continuación se indican, tras superar os exercicios da fase de oposición e obter as máximas puntuacións
no proceso selectivo e que son as propostas para contratación:
Aspirante

Puntuación total

Casteiñeiras Souto, Andrea María

18,90

Cerdeira González, Lydia

16.00

Romay Corredoira, Susana

13

Consonte á base 11ª da convocatoria no prazo de 2 días hábiles a contar desde a publicación do
resultado da selección, os/as aspirantes deberán presentar os documentos que acrediten:
a) Que cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos na base 3ª desta convocatoria.
b) Que están en posesión da titulación de coñecemento da lingua galega alegada e dos méritos alegados e
efectivamente valorados na fase de concurso.

CVD: NMHappK2CX0EltNLlEAY
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Noutro caso, salvo caso de forza maior, quedarán anuladas tódalas súas actuacións, sen prexuízo das
responsabilidades en que incorrera por falsidade.
Sada, na data da sinatura dixital
A presidenta do tribunal
María Elisa Gómez Ferreiro
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Mediante o Código de verificación (CVD) impreso no lateral esquerdo deste documento, pode Vde. verificar a integridade autenticidade do mesmo na sede
electrónica municipal: https://sede.sada.gal

