
 
Concello de Oza-Cesuras

DECRETO DO ALCALDE

ANTECEDENTES:
O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación laboral  
temporal de tres peóns para o Programa de Fomento de Emprego no Medio Rural (Aprol Rural) 
para o que foi concedida unha subvención pola Consellería de Economía, Emprego e Industria 
para “Acondicionamento e revalorización de espazos e equipamentos públicos de Oza-Cesuras 
– anualidade 2017”

CONSIDERACIÓNS:
No base quinta das que han de rexer para a dita provisión establécese que rematado o prazo de 
presentación de instancias dictarase resolución declarando aprobada a listaxe de admitidos e 
excluídos, resolución se publicará no taboleiro de anuncios do concello, e que tamén poderá  
publicarse  na  páxina  web  do  concello  sen  carácter  preceptivo,  e  que  deberá  conter  a  
composición nominal do órgano ou tribunal seleccionador, tanto titulares como suplentes que se  
encargará de levar a cabo o proceso selectivo e o lugar, data e hora de comezo dos exercicios e, 
de ser o caso, a orde de actuación dos aspirantes.

Considerando o disposto no artigo 21.1 g) da lei 7/1985 de 2 de abril.

Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:
 
PRIMEIRO: Aprobar a seguinte listaxe de admitidos e excluídos no proceso de selección para a 
contratación laboral temporal de tres peóns para o Programa de Fomento de Emprego no Medio 
Rural (Aprol Rural) para o que foi concedida unha subvención pola Consellería de Economía, 
Emprego  e  Industria  para  “Acondicionamento  e  revalorización  de  espazos  e  equipamentos 
públicos de Oza-Cesuras – anualidade 2017”

APELIDOS   E NOME                                                                        DNI
BLANCO PRIMOY, JOSÉ JUAN 76409514H
CAMBA NAVEIRA, JOSÉ MANUEL 76343181V
CASTRILLÓN SÁNCHEZ, LUIS ADRIÁN 79340999S
CARRO FRAGA, ANA MARÍA 79316898H
FERREIRO VÁZQUEZ, JESÚS 76337481K
GARCÍA BASCOY, JOSÉ ÁNGEL 32752681Z
LÓPEZ RUZO, MARÍA ISABEL 79322828Z
MATA FERNÁNDEZ, ELOY 47377323Z
MOAR NAVEIRA, JOSÉ LUIS 76343175B
MOSCOSO PAZ, MANUEL 76330683P
NAVEIRA SUÁREZ, IAGO 47384718A
PELÁEZ LAMAS, REBECA MARÍA 53305074K
PÉREZ TABOADA, JOSÉ CARLOS 32772728M

1. Establecer a composición do tribunal:

Presidenta: Beatriz Ermitas Seoane Pérez, persoal do Concello de Oza-Cesuras.
Secretario: José C. Sánchez Presedo, Secretario-interventor do Concello de Oza-Cesuras.
2 Vogais: 

- José Manuel Pita Sánchez, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
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- José Manuel López Fraga, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
Suplentes:

- María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.
- María Belén García Otero, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.

3. O tribunal seleccionador deberá constituirse o luns 11 de decembro ás 10:00 horas na Casa do 
Concello ao obxecto de levar a cabo a fase de concurso na que se valorarán o ter acadado  
favorablemente  programas  de  capacitación,  formación  e  integración  no  mundo  laboral,  a 
experiencia  profesional  en postos  similares,  a  posesión  do carnet  de  conducir  tipo B e  dos 
méritos acreditados polas solicitantes. 

Dou fe,
O ALCALDE, O SECRETARIO,

Asdo.- J. Pablo González Cacheiro Asdo.- José C. Sánchez Presedo
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