PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA
De acordo co disposto nas bases da convocatoria, procédese a publicación do Decreto 2021-1496 de
data 08/07/2021, polo que se aproba o listado definitivo de persoas admitidas e excluídas, a
composición do tribunal e a fixación da data da proba para o proceso selectivo dun/ha enxeñeiro/a
técnico/a forestal ou agrícola, ao abeiro da subvención Aprol Rural 2021, do Concello de Cangas, no
tenor literal seguinte:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De acordo co previsto nas bases aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno Local de data
05/07/2021 para a selección e posterior contratación de dun/ha enxeñeiro/a técnico/a forestal ou
agrícola, ao abeiro da subvención da Consellería de Emprego e Igualdade outorgada por resolución
de data 25/06/2021 para o “Servizo municipal de xestión forestal e conservación medioambiental”.

DISPOÑO:
PRIMEIRO: Aprobar e publicar no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello a composición
efectiva do Tribunal a efectos da formulación de recusación contra dos membros da comisión de
selección, que será a seguinte:
PRESIDENTE: Fabián Fernández Gómez
SECRETARIA: Carmen Fandiño Docío
Vocal 1º: Luís Martínez Domínguez
Vocal 2º: María del Mar Núñez Villar
Vocal 3º: Eleuterio Pena Lamas
Suplente indistinto: Sergio Curra Moreira
Suplente indistinto: Jacobo Vecino Reimundo
SEGUNDO: Aprobar e publicar igualmente o listado de admitidos/as ao proceso selectivo indicando
que non contando con exclusións ten o carácter de definitivo e que é o seguinte:

ADMITIDOS/AS ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A FORESTAL OU AGRÍCOLA
APELIDOS E NOME
DNI
CASTRO PAREDES ROSA MARÍA

***1348**

CUBERO CUBERO IGNACIO

***0073**

DE LA TORRE LINES ANA MARÍA

***8006**
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ELEUTERIO PENA LAMAS (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 08/07/2021
HASH: 6e8a8eded0faaa3f1325dbc22aa75379

Expediente núm.: 3978/2021
Asunto: Resolución aprobando lista de persoas admitidas e excluídas, composición do tribunal e
fixación probas.
Procedemento: Selección de Persoal ao abeiro da subvención APROL RURAL 2021, expediente
TR351G 2021/036-5-5.

GONZÁLEZ VALVERDE GERARDO JOSÉ

***4389**

IGLESIAS PÉREZ PILAR

***7420**

MILLÁN TORRES ANTÍA

***1073**

VERDEAL SILVA JUAN DIEGO

***1599**

TERCEIRO: De acordo co disposto na base sexta convocar aos aspirantes para o inicio do proceso
de selección o vindeiro luns 12/07/2021 , no Salón de Plenos do Concello de Cangas ás 11:00 horas.
O chamamento no lugar e horas indicado será único quedando excluído/a quen non compareza de
acordo co disposto nas bases. Deberán presentar o seu DNI, pasaporte ou permiso de conducir cando
así llo requira algún dos membros do Tribunal.
Os/as aspirantes deberán acudir provistos dunha máscara (mascarilla) tipo cirúrxica ou hixiénica, ou
tipo FFP2 sen válvula, e mantela posta, cubrindo o nariz e a boca, mentres permanezan nas
instalacións do Concello, tendo en conta en todo caso as excepcións previstas na normativa. Ademais
deberán hixienizar as súas mans co xel hidroalcohólico que terán a súa disposición. No caso de que
algunha das persoas candidatas teña síntomas compatibles coa Covid-19, ou estea xa diagnosticada
desta enfermidade, ou estea á espera do resultado da PCR, ou sexa contacto estreito dun caso xa
confirmado como positivo por Covid-19, non poderá acudir as probas, debendo comunicar canto
antes ao Concello a súa situación.

CUARTO: Publicar a presente resolución de acordo co disposto nas bases”
O que se publica aos efectos oportunos.
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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De acordo co estipulado na base sexta, os/as aspirantes que acrediten ao Tribunal, antes da
realización da proba, estar en posesión do certificado en Lingua Galega – nivel 4 (CELGA 4) ou
superior, ou a súa validación, ou a certificación do curso de Lingua Galega de Perfeccionamento ,
quedarán exentos da proba de Lingua Galega, recibindo neste caso 2 puntos.

