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RESOLUCIÓN DO ALCALDE
ANTECEDENTES:
O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación laboral
temporal dun xefe de brigada de vixiancia e defensa contra incendios forestais 2021.
CONSIDERACIÓNS:
No apartado 5 das Bases que han de rexer para a provisión do citado posto de traballo establécese
que rematado o prazo de presentación de instancias dictarase resolución declarando aprobada a
listaxe de admitidos e excluídos, resolución que tamén poderá publicarse na páxina web do concello
sen carácter preceptivo, e que deberá conter a composición nominal do órgano ou tribunal
seleccionador, 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.

Apelidos e nome
Fernando
Gustavo
Rodríguez

Motivo de exclusión
Ares - Non achega modelo de solicitude publicado na páxina
web para o citado proceso selectivo que contén as
declaracións xuradas indicadas na base 4.3.d) e e).
- Non achega a restante documentación indicada na
base 4.3. das que rexen o proceso selectivo que
seguidamente se relaciona:
. DNI ou documento correspondente ao país da UE.
. Carné de conducir tipo B.
. Documentación acreditativa de posuir a titulación
esixida.

SEGUNDO: Tendo en conta a urxente necesidade de constituir á maior brevidade posible a brigadas
para a súa posta en funcionamento, os aspirante excluídos dispoñen dun prazo de 5 días naturais,
contados a partires da publicación deste anuncio na páxina web do Concello para subsanar as
circunstancias que motivan a súa exclusión. A non presentación da documentación no prazo indicado
suporá a exclusión definitiva do candidato no procedemento.
TERCEIRO: Publicar na páxina web do Concello, a lista provisional de admitidos e excluídos, aos
efectos oportunos.
Oza-Cesuras, na/s data/s da/s sinatura/s electrónica.
O ALCALDE,

A SECRETARIA ACCIDENTAL,

Asdo.- José Pablo González Cacheiro

Asdo.- M.ª Belén García Otero
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PRIMEIRO: Aprobar a seguinte LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS no
proceso de selección dun/ha xefe/a de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais:
a) Admitidos no proceso de selección dun/ha xefe/a de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais: NINGÚN
b) Excluídos no proceso de selección dun/ha xefe/a de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais: ningún

DECRETO
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Por todo isto, esta Alcaldía RESOLVE:

Número: 2021-0207 Data: 12/08/2021

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

