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DECRETO DA ALCALDÍA
CORRECCIÓN DE ERROS E AMPLIACIÓN PLAZO SOLICITUDES
Nas “BASES QUE HAN DE REXER PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER
URXENTE DE PERSOAL LABORAL A TEMPO PARCIAL DE DOUS/DÚAS
MONITORES/AS DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE – COIDADORES/AS DE NENOS
DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DAS ACTIVIDADES DE
CONCILIACIÓN PARA O VERÁN 2021 (CAMPAMENTO OZA-CESURAS CONCILIA
2021) CUXO INICIO DA CONTRATACIÓN LABORAL SE PREVÉ QUE TEÑA LUGAR
APROXIMADAMENTE ENTRE O 30 DE XUÑO E O 1 DE XULLO E FINALIZACIÓN O
31 DE AGOSTO DE 2021 (INCLUÍDO)” asinadas no día de onte e que foron aprobadas

Modalidade: contrato laboral de duración determinada.
Prazo de duración: Aproximadamente entre o 30 de xuño e 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).
As monitoras terán a seguinte xornada laboral a distribuir e concretar pola persoa
encargada do servizo:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 25 horas semanais un dos meses da contratación (xullo ou agosto)
- 30 horas semanais o outro mes da contratación (agosto ou xullo)”
Debe dicir: “Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e
regulación do proceso selectivo para a contratación laboral a tempo parcial coa xornada
que se indicar de dous/dúas monitores/as de actividades de tempo libre – coidadores/as
de nenos durante o período de funcionamento das actividades de conciliación para o
2021 (“Campamento Oza-Cesuras Concilia 2021”), cuxo inicio da contratación laboral
se prevé que teña lugar aproximadamente o 30 de xuño e o 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).

Número: 2021-0145 Data: 23/06/2021

Xornada laboral:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 25 horas semanais un dos meses da contratación (xullo ou agosto)
- 30 horas semanais o outro mes da contratación (agosto ou xullo)
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Onde di: “Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e regulación
do proceso selectivo para a contratación laboral a tempo parcial coa xornada que se
indicar de dous/dúas monitores/as de actividades de tempo libre – coidadores/as de
nenos durante o período de funcionamento das actividades de conciliación para o 2021
(“Campamento Oza-Cesuras Concilia 2021”), cuxo inicio da contratación laboral se
prevé que teña lugar aproximadamente o 28 de xuño e o 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).

DECRETO

José Carmelo Sánchez Presedo (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 23/06/2021
HASH: e7fc33c78f43681a119b37442e3ea496

por providencia tamén dese día de hoxe foi advertido o seguinte erro material nos
parágrafos que se indican da base 1 correspondente obxecto da convocatoria:

Concello de Oza-Cesuras
Xornada laboral:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 32,5 horas semanais durante quince días naturais do mes de xullo
- 30 horas semanais durante os restantes días do mes de xullo e o mes de agosto.
Modalidade: contrato laboral de duración determinada.
Prazo de duración: Aproximadamente entre o 30 de xuño e 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).

Primeiro.- Correxir e, consecuentemente, rectificar o erro indicado na base 1 da
convocatoria relativa ao obxecto da mema do xeito seguinte:
Onde di: “Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e regulación
do proceso selectivo para a contratación laboral a tempo parcial coa xornada que se
indicar de dous/dúas monitores/as de actividades de tempo libre – coidadores/as de
nenos durante o período de funcionamento das actividades de conciliación para o 2021
(“Campamento Oza-Cesuras Concilia 2021”), cuxo inicio da contratación laboral se
prevé que teña lugar aproximadamente o 28 de xuño e o 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).
Xornada laboral:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 25 horas semanais un dos meses da contratación (xullo ou agosto)
- 30 horas semanais o outro mes da contratación (agosto ou xullo)
Modalidade: contrato laboral de duración determinada.
Prazo de duración: Aproximadamente entre o 30 de xuño e 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).
As monitoras terán a seguinte xornada laboral a distribuir e concretar pola persoa
encargada do servizo:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 25 horas semanais un dos meses da contratación (xullo ou agosto)
- 30 horas semanais o outro mes da contratación (agosto ou xullo)”
Debe dicir: “Constitúe o obxecto destas Bases a aprobación da convocatoria e
regulación do proceso selectivo para a contratación laboral a tempo parcial coa xornada
que se indicar de dous/dúas monitores/as de actividades de tempo libre – coidadores/as
de nenos durante o período de funcionamento das actividades de conciliación para o
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RESOLVE:
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En base ao exposto, Esta Alcaldía, en uso das factultades conferidas pola lexislación
vixente, polo presente

Número: 2021-0145 Data: 23/06/2021

As monitoras terán a seguinte xornada laboral a distribuir e concretar pola persoa
encargada do servizo:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 32,5 horas semanais durante quince días naturais do mes de xullo
- 30 horas semanais durante os restantes días do mes de xullo e o mes de agosto.

Concello de Oza-Cesuras
2021 (“Campamento Oza-Cesuras Concilia 2021”), cuxo inicio da contratación laboral
se prevé que teña lugar aproximadamente o 30 de xuño e o 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).
Xornada laboral:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 32,5 horas semanais durante quince días naturais do mes de xullo
- 30 horas semanais durante os restantes días do mes de xullo e o mes de agosto.
Modalidade: contrato laboral de duración determinada.

As monitoras terán a seguinte xornada laboral a distribuir e concretar pola persoa
encargada do servizo:
- 25 horas semanais o 30 de xuño de 2021 (incluído)
- 32,5 horas semanais durante quince días naturais do mes de xullo
- 30 horas semanais durante os restantes días do mes de xullo e o mes de agosto.
da convocatoria ata as 13:00 horas do vindeiro 29 de xuño de 2021. As
solicitudes presentadas con anterioridade que se axusten ao establecido
nas bases se considerarán presentadas sen que por tanto os interesados
deban proceder a formular unha nova.

Terceiro- Publicar na páxina web o presente acordo xunto coas indicadas bases para os
efectos oportunos.
Oza-Cesuras, na/s data/s da/s sinatura/s electrónica/s.
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Segundo.- Ampliar o prazo de presentación de instancias previsto na base 4

Número: 2021-0145 Data: 23/06/2021

Prazo de duración: Aproximadamente entre o 30 de xuño e 1 de xullo e finalización o 31
de agosto de 2021 (incluído).

O ALCALDE
Ado./ José Pablo González Cacheiro

O SECRETARIO-INTERVENTOR,
Asdo./ José C. Sánchez Presedo
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