Edificio municipal de uso administrativo
Avda. da Mariña, 25 (Sada)
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CONCELLO DE SADA

Expte. núm. 2022/G003/001214

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (Listaxe definitiva persoas admitidas proceso selectivo nova bolsa de
emprego interino de postos de peón-condutor para Brigadas de prevención e extinción de incendios
forestais e relacionados. PS 14/2022)
Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a formación dunha
bolsa de emprego con carácter interino para postos de persoal laboral ou persoal funcionario de peón-condutor
de brigada de prevención e extinción de incendios forestais e outros postos relacionados co mantemento
medioambiental, mediante o sistema de oposición en quenda libre. Convocatoria aprobada polo Decreto da
Alcaldía núm.1071/2022, do 26 de xullo (Anuncio BOP núm. 142, 28-7-22)
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 definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas:
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PERSOAS ADMITIDAS
Núm. orde

DNI

1

** 150 83* *

Castro París, Hugo

Galego

NON

2

** 343 81* *

Diez Ramos, Alejandro

Castelán

SI

3

** 694 29* *

Fernández López, Jorge

Galego

SI

4

** 369 53* *

Pérez Nuñez, Joaquín

Castelán

NON

5

** 336 87* *

Vigo Barreiro, Adrián

Galego

SI

6

**55984**

Mondaña López, Jorge Pablo

Castelán

SI

Apelidos e nome

Lingua preferencia exame CELGA/
teórico
Equiv

A listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas publicarase no taboleiro de anuncios do concello, e no
taboleiro da sede electrónica municipal https://sede.sada.gal

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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2º A constitución do Tribunal Cualificador terá lugar o vindeiro día 8 de agosto de 2022 ás 9.00 h, no Campo de
Fútbol municipal Andrés Pena, sito nas Brañas-Sada.
3º. Convocar ás persoas aspirantes para a celebración de primeiro exercicio da fase de oposición o día 8 de
agosto de 2022 ás 9.15 h, no Campo de Fútbol municipal Andrés Pena, sito nas Brañas-Sada.
As persoas aspirantes acudirán provistos do seu DNI.
Os seguintes exercicios desenvolveranse na mesma data nas horas e lugares que determine o tribunal.
Dada a situación actual teranse que respectar, como mínimo, as medidas impostas polas autoridades sanitarias
en vigor no momento de celebración das probas, sen prexuízo de que o tribunal considere reforzalas
4º.O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:
Presidente: Dª. María Jesús Ramos Esperante, técnica-tesoureira do Concello de Sada.
Suplente: D. Valentín Medina Prieto, enxeñeiro técnico do Concello de Sada.
Secretario: Dª. María Belén Novo Reimúndez, administrativo de admón.xeral do Concello de Sada
Suplente: D. Pablo Vázquez Pita, administrativo de admón.xeral do Concello de Sada
Vogais:
Titular: D. Eloy García Vázquez, operario do Servizo de Emerxencias Municipal (SEM)
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Suplente: Julio Sobrino Escolano, Albanel do Concello de Sada
Titular: Enrique Castro Suárez, Delineante do Concello de Sada
Suplente: Iván Pérez Soto, Policía local da unidade de seguridade cidadán do Concello de Sada
Titular: M.ª Elisa Gómez Ferreiro, técnico de xestión de administración xeral do Concello de Sada
Suplente: Alba Penas Añón, policía local da unidade de seguridade cidadán do Concello de Sada
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____________________

CVD: QYZ6LP/pJzEnGO/I6yu/
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Documento asinado dixitalmente polo alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, e a secretaria, María del Carmen
Seoane Bouzas.
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