Concello de Oza-Cesuras

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

1. Aprobar a listaxe de admitidos e excluídos no proceso:
Listaxe de admitidos no proceso de selección para a contratación de persoal laboral temporal
para a praza de axente de emprego e desenvolvemento local sustituto/a durante a situación de
baixa laboral por incapacidade temporal da persoas que actualmente desempeña ditas funcións.
O contrato laboral de substitución extinguirase polo cese da situación de incapacidade temporal
(incluída a extinción da relación laboral) da persoa substituida.:
APELIDOS E NOME
MARÍA CARMEN VÁZQUEZ JUNCAL
AMAYA VIDAL SÁNCHEZ

DECRETO

José Carmelo Sánchez Presedo (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 02/08/2021
HASH: e7fc33c78f43681a119b37442e3ea496

Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:

Número: 2021-0196 Data: 02/08/2021

CONSIDERACIÓNS:
No apartado 5 das Bases 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 que tamén se publicará no taboleiro de anuncios do concello,
e na páxina web do concello sen carácter preceptivo, e que deberá conter a composición
nominal do órgano ou tribunal seleccionador, integrado por seis persoas, 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.

DNI
***7289**
***2778**

Listaxe de excluídos no proceso de selección para a contratación de persoal laboral temporal
para a praza de axente de emprego e desenvolvemento local sustituto/a durante a situación de
baixa laboral por incapacidade temporal da persoas que actualmente desempeña ditas funcións.
O contrato laboral de substitución extinguirase polo cese da situación de incapacidade temporal
(incluída a extinción da relación laboral) da persoa substituida: NINGÚN
2. Establecer a composición do tribunal:
Presidenta: María Belén García Otero, técnico medio de administración xeral do Concello de
Oza-Cesuras.
Secretario: José C. Sánchez Presedo, Secretario-interventor do Concello de Oza-Cesuras.
4 Vogais:
- María Arminda Seoane Barreiro, traballadora social do Concello de Oza-Cesuras.
- Paula Boado Presas, técnico de xuventude e animación sociocultural do Concello de Coirós.
- Sonia Campos Ares, técnica xurídica municipaln do Concello de Carral.
- Sabela Boutureira Vázquez, traballadora social do Concello de Carral.
Suplentes:
- Sandra María Sánchez Nuñez, educadora familiar do Concello de Oza-Cesuras.
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José Pablo González Cacheiro (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 02/08/2021
HASH: 7d7c5f6f39c86332890d7eb6b1cfdb20

DECRETO DO ALCALDE
ANTECEDENTES:
O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación con
carácter urxente en réxime de persoal laboral temporal dun/ha praza de axente de emprego e
desenvolvemento local sustituto/a durante a situación de baixa laboral por incapacidade
temporal da persoas que actualmente desempeña ditas funcións.
O contrato laboral de substitución extinguirase polo cese da situación de incapacidade temporal
(incluída a extinción da relación laboral) da persoa substituida.

Concello de Oza-Cesuras
3. De conformidade co establecido na base 7 das que rexen a contratación, o tribunal
seleccionador deberá constituirse o vindeiro martes 3 de agosto ás 13:00 horas na Casa do
Concello de Oza-Cesuras ao obxecto de levar a cabo a valoración da fase de concurso
(experiencia laboral e formación acreditada polos solicitantes).
Oza-Cesuras, na/s data/s da/s sinatura/s electrónica/s

Número: 2021-0196 Data: 02/08/2021

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

Dou fe,
O SECRETARIO,

DECRETO

O ALCALDE,

