RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCUÍDAS
A medio do presente escrito faise pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, no
procedemento de selección de persoal para a contratación laboral temporal dun/dunha docente, para impartición do
curso do Plan AFD denominado TRABALLADOR/A FORESTAL, mediante a modalidade contractual de servizo
determinado e cunha duración de 350 h:
A/ ADMITIDOS/AS:
Demetrio Raposo Medeiros
Diana Urdangaray Díaz
Iria Neira Fraga
François Flores Fernández
Rubén Campo Fidalgo
Dolores Polo Rodríguez
Jonatán Rodríguez Cabaleiro
B/ EXCLUÍDOS/AS:
*Mª Teresa García Rodríguez.- Por non acreditar posuír como mínimo, seis meses de experiencia laboral en traballos
relacionados directamente co programa do curso, prestados por conta propia ou allea ou ter impartido como mínimo
unha especialidade formativa, de duración mínima 300 horas, igual ou relacionada directamente coa especialidade
formativa obxecto da presente convocatoria (art. 2 das bases de convocatoria).
A candidata dispón de dous días hábiles contados a partir do día seguinte ó da publicación do presente escrito no
taboleiro de anuncios do concello para aporta-la documentación requirida; no suposto de non presentala, entón quedará
excluída definitivamente do procedemento.
A inclusión dos/as aspirantes na relación de admitidos/as non suporá que se lle recoñeza, no momento actual,
estar en posesión do requisito de non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas; superado o
procedemento, o/a aspirante seleccionado/a deberá aportar unha declaración xurada onde se acredite o cumprimento do
requisito; en caso contrario, o/a aspirante decaerá de todos os dereitos que se puideran derivar da súa participación no
procedemento de selección.
Así mesmo, segundo o previsto nas bases, infórmase que os/as aspirantes admitidos/as definitivamente ó
proceso de selección, sendo publicada dita relación definitiva no taboleiro de anuncios do concello unha vez rematado o
prazo de corrección de erros, deberán obrigatoriamente realiza-la primeira proba da fase oposición, que é eliminatoria, ó
próximo 18 de maio do ano en curso, no Concello Vello do Barco, ás 11:00 h. Con respecto á proba de galego, na
relación definitiva de persoas admitidas e excluídas ó procedemento que se publique no taboleiro, indicarase as persoas
que quedan exentas de realizar dita proba.
O Tribunal estará composto polas seguintes persoas:
Presidente:
-José De Lis Santos-Ascarza.- Funcionario deste concello.
Suplente: Avelino Rodríguez Abella- Funcionario deste concello
Secretario:
-José María Murciego Murciego.- Funcionario deste concello.
Suplente: Dolores Gavela Fernández.- Funcionaria deste concello.
Vogais:
-Mónica Redondo Villarino.- Persoal laboral deste concello.
Suplente: Manuel Prada Ramos.- Persoal laboral deste concello
-Melina Rodríguez Fernández.- Persoal laboral deste concello.
Suplente: Mauricio Carretero García.- Funcionario deste concello.
-Jorge Rodríguez Fernández.- Funcionario deste concello.
Suplente: Diana Yáñez Álvarez.- Persoal laboral deste concello.
-José Manuel Muñoz Domínguez.- Funcionario deste concello.
Suplente: Dolores Fernández González.- Persoal laboral deste concello.
O Barco de Valdeorras, 11 de maio de 2011
O ALCALDE,
Asdo: Alfredo L. García Rodríguez

