DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretario do Concello de Mugardos, para facer
constar, a efectos do cómputo dos prazos establecidos ao efecto, que con esta
mesma data, exponse o presente anuncio no taboleiro de edictos do Concello e
na páxina web municipal.

JOSÉ MIGUEL MAHÍA PRADOS (1 para 2)
CONCELLEIRO
Data de Sinatura: 16/06/2022
HASH: 358862e090789229514da3dd04a85d72

Concello de Mugardos
(A Coruña)

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe por D. David
Veiga Sierra

ANUNCIO
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO
PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
PARA A OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUGARDOS

O sr. Concelleiro Delegado de Facenda, Persoal e Participación Cidadá (delegación efectuada por
resolución de alcaldía núm. 536/2021, do 24.05.2022), pola resolución de alcaldía núm. 2022-0590 de
16/06/2022, resolveu:
Primeiro.- Aprobar e publicar no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web do concello, a lista
provisional dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo antes referido, que son os
seguintes:

APELIDOS E NOME

D.N.I

3270***1L

CARBALLAL MORA, ANA
CASAL CASTRO, PATRICIA
CASTRO VIGO, EVA
LÓPEZ CORRAL, MARINA
MALLOU COUTO, OLGA
SAAVEDRA RICO, SARA
VEIRAS BARREIRO, CRISTINA

3268***7B

3266***3H
3263***1L

4483***0X
7934***2Z
4584***0L

2. Lista provisional de aspirantes excluídos/as no proceso selectivo con indicación da
causa da súa exclusión:
APELIDOS E NOME

D.N.I

FERNÁNDEZ COUTO, CONSTANZA

3266***2T

GUERRA GÓMEZ, M JOSÉ

5408***0C

OTERO ROBERES,CARMEN M

7640***5F

CAUSA
EXCLUSIÓN
Non aporta xustificante do pago
de dereitos de exame ou
xustificante de exención do seu
pagamento*
Non aporta xustificante do pago
de dereitos de exame ou
xustificante de exención do seu
pagamento*
Non aporta xustificante do pago
de dereitos de exame ou
xustificante de exención do seu
pagamento*
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DAVID VEIGA SIERRA (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 16/06/2022
HASH: b3857669cd84815d33cdeac9cc16683e

1. lista provisional dos/as aspirantes admitidos/as no proceso selectivo antes referido, que son os
seguintes:

DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretario do Concello de Mugardos, para facer
constar, a efectos do cómputo dos prazos establecidos ao efecto, que con esta
mesma data, exponse o presente anuncio no taboleiro de edictos do Concello e
na páxina web municipal.

Concello de Mugardos
(A Coruña)

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe por D. David
Veiga Sierra

*Na base 5.2 das bases que rexen a convocatoria indícase “Estarán exentos do pago dos dereitos de
exame as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% (para o que deberá presentar o
certificado de minusvalía correspondente) e para aquelas que figuren como demandantes de emprego
durante o prazo, ao menos, de un mes anterior á data da convocatoria das probas selectivas nas que se
solicite a súa participación (para o que deberá presentar a certificación xustificativa expedida polo
Servizo Público de Emprego correspondente)”
A efectos de presentación de reclamacións ou subsanación de erros e/ou de documentación, os/as
interesados/as disporán dun prazo de cinco (5) días hábiles para emendas, contados a partir do seguinte a
aquel en que se publique esta resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web do concello,
entendéndose esta lista definitivamente aprobada de non presentarse reclamación algunha

Mugardos, asinado dixitalmente polo Concelleiro Delegado de Facenda, Persoal e Participación
Cidadá, na data que figura ao marxe
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