Expediente núm.: 4611/2021

PUBLICACIÓN: De acordo co disposto nas bases do proceso selectivo indicado na cabeceira,
procédese á publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas aprobado por
Resolución de Alcaldía, Decreto 2021-1771, que no seu tenor literal é o seguinte:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
De acordo co previsto nas bases aprobadas por Decreto da Alcaldía núm. 2021/1715 de data
03/08/2021 para a selección e posterior contratación de 10 de traballadores/as ao abeiro da
subvención outorgada TR351F 2021/41-5 por parte da Consellería de Emprego e Igualdade mediante
resolución de data 23/07/2021.
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: Carmen Gamarra Gamarra
Suplente Vocal 1º. Juan Carlos Enriquez López.
Vocal 2º: Ana Isabel Rodríguez Otero
Suplente Vocal 2º. Emilia Lestón Marquina
Vocal 3º: Rosana Cordeiro Antepazo
Suplente indistinta : Maria del Mar Nuñez Villar
Suplente indistinto: José Carlos Vilariño Meira
SEGUNDO: Aprobar e publicar igualmente o listado de admitidos/as ao proceso selectivo indicando
que non contando con exclusións ten o carácter definitivo e que é o seguinte:
ADMITIDOS/AS
APELIDOS E NOME

DNI

CALVAR PÉREZ ALFONSO

***3809**

CORDEIRO RODRIGUEZ MARÍA CELESTE

***1162**
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JOSE CARLOS VILARIÑO MEIRA (1 para 1)
SECRETARIO ACCIDENTAL
Data de Sinatura: 10/08/2021
HASH: 921e580cb38db22ded5d9f086f388c11

Asunto: Publicación resolución lista definitiva de admitidos e excluídos, composición do tribunal e
fixación probas.
Procedemento: PS-21/07 Selección RISGA 2021. Selección de 10 traballadores/as segundo a
Subvención dirixida á entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de
exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia.

COSTAS COSTA EDUARDO

***3317**

COYA LEMOS BEGOÑA

***3575**

DASILVA PEREIRO MÓNICA

***9768**

DIANEZ PININ IVÁN

***6794**

ESTEVEZ MARÍA CRISTINA

***8006**

GARCÍA PARCERO MARÍA BEGOÑA

***1072**

GARCÍA RODAS DANIEL

***3689**

KONOPOVA MIRIAMA

***6067**

LAGES DURÁN FORTUNATO

***3704**

LAMOSA GONZÁLEZ MARÍA CARMEN

***0784**

LENCINA FERNÁNDEZ CLAUDIA LORENA

***6280**

MARTÍNEZ IGLESIAS ÁNGEL FEDERICO

***3980**

MARTÍNEZ PIEDRAS ENRIQUE

***0858**

NOGUEIRA RÚA MARÍA MAR

***9056**

NOVAS IGLESIAS REBECA

***0942**

POMES GONZÁLEZ MARÍA ARANZAZU

***7309**

QUINTAS MARTÍNEZ ADOLFINO

***5843**

RODRIGUEZ GARCÍA ALEJANDRO

***1413**

SAA GUIMERÁNS MACARENA

***6811**

SINEIRO GUARDADO GERMÁN

***1516**

VEGA DIAZ ALBA

***3830**

Martes 10/08/2021 , no Salón de Plenos do Concello de Cangas ás 11:00 horas PEÓNS/PEOAS DE
LIMPEZA VIARIA.
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.
Así mesmo, os/as aspirantes deberán vir provistos dunha máscara (mascarilla) tipo cirúrxica ou
hixiénica, ou tipo EPI 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 no artigo 2 da Orde
SND/422/2020 (BOE do 20/05/2020).
Ademais deberán hixienizar as súas mans co xel hidroalcohólico que terán a súa disposición e, no seu
caso, deberán empregar tamén luvas no caso de que así se lle indique, que estarán tamén a
disposición dos/as aspirantes.
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TERCEIRO: De acordo co disposto nas bases aprobar a convocatoria para os chamamentos das
probas que segundo o disposto pola presidencia do tribunal de selección é o seguinte:

Estarán exentos exentos da proba de Lingua Galega, os/as aspirantes que acrediten ao Tribunal
antes da realización da proba, que están en posesión do certificado en Lingua Galega – nivel 1
(CELGA 1) ou superior, ou a súa validación, ou a certificación do curso de Lingua Galega oral ou
superior, ou a súa validación, recibindo neste caso 2 puntos.
CUARTO:: Publicar esta listaxe definitiva de acordo co disposto nas bases.”
O que se publica aos efectos oportunos.

Concello de Cangas
Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

Cod. Validación: 6N2WRP6FJD5FXSJZFKF4NKR65 | Corrección: https://cangas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

