Dª. MARÍA BELÉN GARCÍA OTERO, Secretaria actuando por delegación da SecretariaIntervención no proceso de selección para a contratación urxente da segunda quenda do
persoal laboral temporal dun peón ordinario (vacante na primeira quenda) para a prestación
dos servizos básicos municipais, financiada pola Deputación Provincial da Coruña a través
do “PROGRAMA PEL-CONCELLOS 2022 DE AXUDAS Á CONTRATACIÓN DE
PERSOAL PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS NOS
CONCELLOS DA PROVINCIA, INCLUÍDO NA LIÑA 1.1 DO PLAN DE EMPREGO
LOCAL (PEL)”, durante un prazo máximo de 90 días naturais, INFORMA:
PRIMEIRO: Que se procedeu á valoración da fase de concurso e a fase de oposición do proceso
selectivo para os postos de peón ordinario durante 90 días a xornada completa que ofrece o seguinte
resultado da seguinte listaxe:
Apelidos e nome

Puntuación
fase de
concurso
2,00

JOSÉ MANUEL GARCÍA LÓPEZ
JOSÉ FRANCISCO REGUEIRO NOVO

Fase de
oposición

Total puntos

3,00

5,00

N.P.

-

0,00

( N.P. ) Non presentado.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, a persoas proposta á Alcaldía para a citada contratación é:
1.- JOSÉ MARÍA GARCÍA LÓPEZ
CUARTO: Que dito aspirante proposto presentará antes das 14:00 horas do 11 de maio de 2022, os
seguintes documentos:
a) Certificado de titularidade de conta bancaria.
b) Copia de tarxeta sanitaria ou número da Seguridade Social.
No caso de que dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente acreditados,
non presentasen a documentación ou da mesma se deducise que carecen dalgún dos requisitos
esixidos, non poderán ser contratados, podendo contratarse ao seguinte da lista ou quedando
anuladas todas as actuacións, segundo proceda, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen
incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.
Oza-Cesuras, na data da sinatura electrónica
Asdo.- María Belén García Otero
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