RESULTADO PROCESO SELECTIVOS DOUS PEÓNS E 1 CONSERXE CONDUCTOR
PERSOAL LABORAL TEMPORAL PROGRAMA FOMENTO E DE EMPREGO 2019.
EXPTE 612/2019:

LISTADO DEFINITIVO PEÓNS
ORDE
DE
PUNTUACIÓN

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN
EXAME TIPO
TEST

1º

Ambroa Prieto, Monserrat

7

2º

Salgueiro Novo, Jose Carlos

7

3º

Eimil Diaz, Eduardo

4º

Paz Belon, Iratxe

5º

Iglesias Santamarina, Alberto Javier

6,5
6
5,5

LISTADO DEFINITIVO CONSERXE-CONDUCTOR:

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN
EXAME TIPO
TEST

1º

Iglesias Santamarina, Alberto Javier

8

2º

Salgueiro Novo, Jose Carlos

Nº DE
CONTROL

7,5

Os aspirantes seleccionados en primeiro e segundo lugar no caso de peóns e primeiro lugar
no caso de conserxe-conductor, no prazo de cinco días naturais contados dende o día
seguinte a aquel no que se fixese pública a lista de aprobados, deberá presentar na
secretaría do Concello de Guitiriz, os seguintes documentos, agás os que xa obren no
expediente:
a) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse co orixinal para a súa compulsa,
do D.N.I.
b) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse acompañada do orixinal para a
súa compulsa, do título esixido na convocatoria.
c) Certificación médica acreditativa de non padecer enfermidade nin estar afectado por
limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións do posto de
traballo.
d) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non haber sido separado mediante
expediente disciplinario, do servizo ás Administracións Públicas, nen se atopar inhabilitado
para o exercicio de funcións públicas.
e) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non atoparse incurso en ningunha
causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente.
O Tribunal por unanimidade dos presentes acorda:
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José Cornide Río (2 para 2)
Técnico Municipal do Servizo de M.A. e Infraestruturas
Data de Sinatura: 05/11/2019
HASH: c60d1f9db259e3cfe292606bc359a3fa

Eva Losada Rivas (1 para 2)
Administrativa
Data de Sinatura: 05/11/2019
HASH: 1d17266e27b969fe5c4d4fa49bfe3623

ANUNCIO

Primeiro.-Aprobar os listados que figuran enriba e publicar o resultado do proceso selectivo
na páxina web do Concello, taboleiro de edictos e na sede electrónica do Concello.
Segundo.-Elevar a proposta e acta da sesión á Sra. Alcaldesa para que proceda a
resolución do expediente de selección de persoal.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
Secretaria,
María Eva Losada Rivas
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Presidente,
José Cornide Río

