exp. 2018/G003/000125

RESOLUCIÓN
ASUNTO: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA O POSTO DE PEÓN AO ABEIRO DO
PROGRAMA APROL RURAL 2018
EXPEDIENTE: 2018/G003/000125
ANTECEDENTES:

Rematado o prazo de presentación de documentación das persoas preseleccionadas polo
Servizo Público de Emprego, para a oferta de emprego núm. 12-2018-7029 para o posto de
peón para a obra/servizo Limpeza forestal ( ao abeiro do Programa Aprol Rural 2018)
Vista a documentación daqueles preseleccionados que presentaron debidamente a
documentación
No uso das atribucións que me outorga a lexislación do réxime local, RESOLVO:
1. Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos para o posto de peón, que serán publicadas
no taboleiro de anuncios do concello e páxina web.
ADMITIDOS
- Brañas Castro, Miguel Ángel
- Coira Lence, Juan José
- Fernández Folgueira, Sonia María
- Gato López, José María
EXCLUÍDOS

CVD: A1FRxLDSV6mF0hWcISOR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Apelidos e nome
Castro Bellón, Félix

Motivo da exclusión
Non presentar a documentación correspondente para o
procedemento de selección no prazo indicado.
2. Nomear o tribunal cualificador que constará dun/ha presidente/a, tres vogais: funcionarios/as ou
persoal laboral fixo de Administración local e un/unha secretario/a.
Presidente: M.ª Raquel Novo Montes, funcionaria do Concello de Moeche
Vogais:
- Cristina Sueiras Rodríguez, funcionaria do Concello de Moeche
- Cristina Rodríguez Arroyo, funcionaria do Concello de Moeche
- M.ª Pilar Pazo González, persoal laboral fixo do Concello de Moeche
Secretario: Antonio García Méndez, secretario accidental do Concello Moeche
A Comisión Cualificadora reunirase o día 22/06/2018 ás 10:00 horas para a cualificación e
valoracións dos méritos que serán publicados no taboleiro de anuncios e páxina web do concello
En Moeche, xoves 21 de xuño de 2018.
A alcaldesa,
Beatriz Bascoy Maceiras
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos)

