ANUNCIO
Resolución de Alcaldía de data 23 de febreiro e 2022 pola que se aproba a relación
funcionario unha (1) praza Arquitecta/a técnica/o, mediante sistema de concurso-oposición.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, e ao abeiro do establecido na base Quinta
das aprobadas para a selección dunha (1) praza de arquitecta/o técnica/o, xornada a tempo
parcial (dous días semanais), encadrada na escala de Administración especial, subescala
técnica, clase técnica/o media/o, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso-oposición
libre, esta Alcaldía adopta a seguinte RESOLUCIÓN:
Primeiro.- Aprobar a seguinte relación provisional de persoas aspirantes admitidas e
excluídas:

Relación de persoas aspirantes admitidas:
ABELLEIRA LENCE
CASTIÑEIRAS LESENDE
GÓMEZ FRESCO
TÁBOAS FERNÁNDEZ
BARCIA RODRÍGUEZ
LOPEZ LADO

SUSANA MARÍA
ANA
ARACELI
MOISÉS
ANA CELIA
SABELA

43XXXX58S
53XXXX06Z
35XXXX72N
77XXXX52E
32XXXX84Z
39XXXX31T

Segundo.- Publicar a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as no taboleiro de
anuncios e na páxina web do Concello.
As persoas aspirantes excluídas ou omitidas nas ditas relacións disporán dun prazo de dez
(10) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no BOP,
para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos, nos termos do art. 68 da
Lei 39/15. Se no dito prazo non se emendan os defectos serán definitivamente excluídas da
realización das probas. En todo caso, co obxecto de evitar erros e, no suposto de producirse,
posibilitar a súa emenda no tempo e na forma, as persoas aspirantes comprobarán se os
seus datos figuran recollidos correctamente na correspondente relación de persoas
admitidas.

Mondariz Balneario, na data reflectida á marxe.
O Alcalde. Jose Antonio Lorenzo Rodríguez.
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