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AdministrAción LocAL
municipAL
Sada
Secretaría

Relacións de aprobados (II) de diversos procesos selectivos da OEP 2005 derivadas da execución da sentenza e autos ditados polo TSXG no 
PO núm. 862/2010

A Alcaldía do Concello ditou o 11 de xullo de 2022 a resolución núm. 956, que a continuación se transcribe literalmente:

“Logo de ver as propostas do Tribunal Cualificador, nomeado en execución de sentenza polo Decreto da Alcaldía 
núm.693/2022, do 20 de maio (BOP núm.96, 23-5-2022), correspondentes ás probas selectivas para a provisión das 
prazas vacantes de: administrativo, adxunto ao coordinador de formación ocupacional, animador sociocultural, dúas prazas 
de conserxe, unha praza de operario tractorista e dúas prazas de traballadora familiar, pertencentes á oferta de emprego 
público de 2005.

Considerando o disposto na base 8ª.2 das xerais que rexen as convocatorias de probas selectivas para a provisión 
de prazas vacantes incluídas na oferta de emprego público do Concello de Sada para 2005 (BOP núm.17, do 21-1-2006)

RESOLVO:

1. Ratificar, conforme ao sinalado na base 8ª.2 das bases xerais que rexen os procesos de selección, a listaxe de apro-
bados presentada polo tribunal, e ordenar a publicación da mesma no Boletín Oficial da Provincia as seguintes relacións 
de aprobados:

 1. Unha (1) praza de administrativo:

 - Dª. María Dolores García Dorado, co DNI núm. ** 358 92* *

 2. Unha (1) praza de adxunto ao coordinador de formación ocupacional:

 - D. Ricardo Rodríguez Barbeito, co DNI núm. ** 797 23* *

 3. Unha (1) praza de animador sociocultural:

 - D. Daniel Valiño Noel, co DNI núm. ** 785 05* *

 4. Dúas (2) prazas de conserxe:

 a) Acceso libre

 - D. Juan Manuel Riveiro Dans, co DNI núm.: ** 434 97* *

 b) Acceso reserva de persoas discapacitadas

 - Dª. María Isabel Pérez Sánchez, co DNI núm. ** 791 25* *

 5. Unha (1) praza de operario tractorista:

 - D. José Antonio Vázquez Insua, co DNI núm. ** 830 94* *

 6. Dúas (2) prazas de traballadora familiar:

 -Dª. Sabina Dans Baleato , co DNI núm. ** 336 84* *

 -Dª. Rocío Probaos Muñiz, co DNI núm. ** 776 47* *

2. Conforme ao sinalado na base 9ª das bases xerais que rexen os procesos selectivos, as persoas aspirantes mencio-
nadas deberán achegar á Secretaría deste Concello a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos esixidos 
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nas bases xerais e específicas de cada convocatoria, no prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da 
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Os que tivesen a condición de funcionarios públicos 
ou persoal laboral dalgunha administración, estarán exentos de xustificar as condicións e requisitos xa acreditados para 
obter o seu anterior nomeamento, debendo presentar unicamente certificación do Ministerio, Administración Autonómica, 
Corporación Local ou Organismo Público do que dependan, acreditando a súa condición e demais circunstancias que cons-
ten no seu expediente persoal. Tamén exímese da dita xustificación aos aspirantes propostos que xa tiveran presentado a 
documentación acreditativa das condicións e requisitos no Concello de Sada.

O que se publica para xeral coñecemento.

Sada, 12 de xullo de 2022

O Alcalde

Óscar Benito Portela Fernández

2022/4287
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