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Administración Local
Municipal
Mugardos
Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a cobertura de 1 praza de auxiliar administrativo, pola quenda
de promoción interna, incluída na oferta de emprego público do ano 2020
ANUNCIO
LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DE 1 PRAZA
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBGRUPO C2, POLA QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2020.
Dna. Ana María Varela Bastida, Alcaldesa Accidental do Concello de Mugardos (delegación efectuada pola Resolución
da Alcaldía núm. 2022-0359, de data 20.04.2022), pola Resolución da alcaldía núm. 2022-0364, de data 22.04.2022,
resolveu:
Primeiro.- Aprobar e publicar no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica deste Concello [https://mugardos.
sedelectronica.gal], no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal, a listaxe provisional de persoas
admitidas e excluídas no proceso selectivo antes referido, que son as/os seguintes:
APELIDOS E NOME

DNI

ADMITIDOS/AS=A
EXCLUIDOS/AS=E

SANTIAGO YÁÑEZ, BEATRIZ

***8535**

A

Segundo.- As persoas aspirantes excluídas ou omitidas disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación da resolución no Boletín Oficial da Provincia, para corrixir os defectos que motivasen a súa
exclusión ou omisión. Así mesmo, aquelas persoas aspirantes que detectasen erros na consignación dos seus datos
persoais poderán manifestalo no mesmo prazo. As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non corrixan o defecto
que motivou a exclusión ou non presenten ningunha reclamación que xustifique o seu dereito a seren incluídas na relación
de persoas admitidas serán definitivamente excluídas da realización das probas.
Transcorrido o prazo sinalado no apartado anterior, a autoridade convocante ditará unha resolución que declare aprobada definitivamente a listaxe de aspirantes admitidos e excluídos, con designación dos membros do Tribunal de Selección.
Asinado dixitalmente pola sra. Alcaldesa Accidental, Dna. Ana María Varela Bastida, en data 22 de abril de 2022.
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