Anuncio nº 6 do Tribunal de selección de persoal laboral temporal ao amparo do
Programa Fomento do Emprego 2021 do Plan Único de Cooperación da
Deputación de Lugo. Expte: 36/2021.
O Tribunal do proceso selectivo de referencia na sesión de data 13 de agosto de 2021
e tendo en conta a base 8ª.- LISTA DE APROBADOS E BOLSA DE TRABALLO:
“8.1.- Rematada a fase anterior o Tribunal publicará no Taboleiro de Edictos, na web do
Concello e na sede electrónica do Concello (guitiriz.sedelectronica.gal) a relación dos
candidatos por orde da puntuación obtida, coa indicación da puntuación acadada. En caso de
empate
será
nomeado
o
aspirante
que
sexa
muller
por aplicación da normativa de igualdade, e se persiste o empate o tribunal realizará un sorteo
entre as apirantes empatadas”.

O sorteo dos empatados cos códigos 3 e 4 queda sin efecto por pertencer ó código 4
a unha muller que pasa a ocupar o 3ª lugar no listado por aplicación da normativa de
igualdade.
Acorda:
1º Publicar, en relación co proceso de 1 peón de servizos múltiples e de acordo coa
base 8ª da convocatoria, a lista das persoas aspirantes que superaron o proceso
selectivo pola orde de puntuación cos resultados das probas outorgando un prazo
de 3 días hábiles para a presentación de alegacións ao exame de galego
(pasando a definitivas no caso de que non se presenten ditas alegacións).
A lista da aspirante aprobada no proceso selectivo é a seguinte:
PEON DE SERVIZOS MULTIPLES
Nº de orde

Test

Supera o test

1

9

Si

Galego

Nome
Maria Paz Arias Loureiro

A relación dos aspirantes que superaron o proceso selectivo cos resultados totais da
oposición, unha vez realizados os sorteos, e tendo en conta o establecido na base 8ª
sobre a normativa de igualdade, co seguinte orde:
PEON DE SERVIZOS MULTIPLES
Nº de orde

Test

Supera o test

Galego

1

9

Si

Mª Consuelo Raposo Cabo

2

7,5

Si

Mª Cristina Permuy Sánchez

3

7,5

Si

APTO

Nome

Daniel J. Perez Feijoo
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2º.- Elevar a proposta á Sra. Alcaldesa para que proceda á resolución do expediente
de selección de persoal e á contratación como peón de servizos múltiples no caso de
que non se presenten alegacións ao exame de galego.
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