VANESSA MARIA RODRIGUEZ VARELA (1 para 3)
ADMINISTRATIVO
Data de Sinatura: 26/07/2021
HASH: ca9f5a9aec70f93daf28fb0c3d15ef56

ACTA DE ALEGACIÓNS E LISTAXE DEFINITIVA
Sendo as 12.00 horas do día 23.07.2021, reúnense na Sala de Reunións da Casa do
Concello as persoas designadas pola Resolución de Alcaldía núm. 2021-0862, do 19
de xullo, para a resolución das alegacións presentadas por parte das persoas
excluídas no proceso de selección de 1 Administrativo/a (Equipo directivo do
OBRADOIRO DE EMPREGO “A ESTRADA 2021”), segundo as Bases específicas
aprobadas por Resolución de Alcadía 2021-0811 de 06.07.2021.
Están presentes:
Sanmartín Prieto, Isabel

Presidente

Titular

Lueiro Lemos, Xosé

Vogal

Titular

Rodríguez Varela, Vanessa

Secretaria

Titular

1º.- Aprobar a listaxe definitiva de admitidos/as e excluido/as, para o posto de
Administrativo/a do Obradoiro de Emprego 2021 do seguinte xeito:
ADMITIDOS/AS
APELIDOS, NOME

DNI

1

GARCIA REY RAQUEL

***3770**

2

OTERO BRAVO, CARMEN

***8239**

EXCLUIDOS/AS
APELIDOS, NOME
1

BESTEIRO ÁLVAREZ OLGA M.ª

DNI

CAUSAS DE**
EXCLUSIÓN

***7133**

(1)- (2)

José Lueiro Lemos (3 para 3)
NORMALIZADOR LINGÜISTICO
Data de Sinatura: 26/07/2021
HASH: bbe0366c263c471bc9273d6bef4bff06

Causas de exclusión:
(1) Non presenta a Solicitude seguindo o modelo esixido na claúsula oitava das bases do
proceso de selección.
(2) Non acredita a experiencia profesional (nóminas ou contratos), tal e como se esixe nas
Bases do proceso de selección.
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MARIA ISABEL SANMARTIN PRIETO (2 para 3)
TECNICO DROGODEPENDENCIAS
Data de Sinatura: 26/07/2021
HASH: 56f3df6b020e8978c0a401d452b6602b

Procédese ao exame da documentación presentada pola única comparecente,
Carmen Otero Bravo, para solventar a causa da súa exclusión. Unha vez revisada
dita documentación, compróbase que a causa da exclusión queda solventada, co
cal a Comisión acorda :

2º.- Convocar aos aspirantes admitidos para o vindeiro mércores 28 de xullo, ás
10.00 horas na Sala de Xuntas da Casa Consistorial para a realización da
proba informática e a fase de entrevista, tal e como figura nas Bases do proceso
selectivo.
Aqueles candidatos/as que non acrediten estar en posesión do Celga 4 ou
equivalente, terán que realizar a proba de galego, que consistirá nunha traducción
dun texto redactado en castelán ao galego.
3º.- Nomear a D. Diego Pernas Fernández Técnico informático deste concello, Asesor
especialista, para a realización da proba de informática.
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Non sendo outro o obxecto desta xuntanza, remata ás 12.30 horas de igual data e
lugar.

