Concello de Oza-Cesuras

CONSIDERACIÓNS:
Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias é a vista da certificación
expedida pola encargada da oficina do rexistro municipal de entrada deste concello
procede declarar a listaxe de admitidos e excluídos, establecer a composición nominal
do órgano ou tribunal seleccionador, o lugar, data e hora de comezo da fase de concurso
e de ser o caso, a orde de actuación dos aspirantes.

Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:
1. Aprobar as seguintes listaxes de admitidos e excluídos no proceso de selección para a
contratación dun/dunha monitor/a de actividade de tempo libre – coidador/a de
nenos:
a) Admitidos/as:
APELIDOS E NOME
DNI
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SORAYA
VAZQUEZ MARTÍNEZ, MARIA JESÚS

46906675S
79331494D

b) Excluídos/as: non se exclúe a ninguén.
2.
Establecer a composición do tribunal:
Presidenta: María Belén García Otero, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.
Secretario: María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.
Tres vogais:
- Pablo Vidal Ferreño, funcionario do Concello de Oza-Cesuras.
- María Arminda Seoane Barreiro, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
- Beatriz Ermitas Seoane Pérez, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
3. O tribunal seleccionador deberá constituirse o venres, 24 de novembro ás 10:30 horas
na Casa do Concello ao obxecto de levar a cabo a fase de concurso na que se valorará a
experiencia profesional nas tarefas como monitor de tempo libre, as outras titulacións
afíns ou complementarias e cursos relacionados coas funcións específicas e posuir
carnet de conducir tipo B, segundo a documentación presentada polas solicitantes.
4. A estimación dos méritos publicarase dous días antes, como mínimo do comezo da
fase de entrevista persoal.

DECRETO

José Carmelo Sánchez Presedo (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 21/11/2017
HASH: c11c640399e5adffc44475d452450530

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

Número: 2017-0307 Data: 21/11/2017

ANTECEDENTES:
O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación
dun/dunha monitor/a de actividade de tempo libre – coidador/a de nenos, persoal laboral
a tempo parcial de dez horas á semana (de luns a venres de 7:30 a 9:30 horas) durante o
citado período de funcionamento do servizo de madrugadores ata o remate do curso
escolar 2017/2018 (21 de xuño de 2018), cunha retribución mensual bruta de 223,15
euros.
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José Pablo González Cacheiro (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 21/11/2017
HASH: 2a680c58f060e35506d8bcebc92c8adb

DECRETO DO ALCALDE

Concello de Oza-Cesuras
5. Convocar aos aspirantes admitidos no proceso para que comparezan na Casa do
Concello de Oza-Cesuras, sita en Lois, 33 – Oza ás 10:30 horas do 30 de novembro de
2017 para o desenvolvemento da fase de entrevista persoal, que consistirá en respostar
preguntas relacionadas coas tarefas a desenvolver no posto de traballo, interese
demostrado no mesmo, así como preguntas relativas ao nivel de coñecementos
axeitados ao posto de traballo ao que se aspira.
Recórdase que a proba da entrevista persoal, deberán acudir co DNI.

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

Dou fe,
O SECRETARIO,

DECRETO

O ALCALDE,

Número: 2017-0307 Data: 21/11/2017

O tribunal seleccionador realiza o chamamento de conformidade co establecido na
Resolución de 18 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que
se publica o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento Xeral de Ingreso de
Personal ao Servizo da Administración do Estado iniciándose por aqueles aspirantes dos
que o primeiro apelido comeza por “ñ”.

