O Sr. Alcalde ditou a resolución núm.: 2018-2777, con data de 11/10/2018, pola que
aprobou a lista provisional das persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo que
se convocou para constituír unha bolsa de traballo de OFICIAL ELECTRICISTA, na cal
se establece o seguinte,
“RESOLUCIÓN
As bases para a constitución dunha bolsa de traballo de de carácter temporal de
OFICIAL ELECTRICISTA (subgrupo C2- persoal funcionario e Grupo IV persoal laboral
fixo)

publicáronse

na

sede

electrónica,

na

páxina

web

do

Concello

(www.redondela.gal) e no taboleiro de anuncios.
O prazo de presentación de instancias iniciouse o día 17 e rematou o día 28 de
setembro de 2018.
Tras expirar o antedito prazo e de conformidade co disposto nestas bases de selección
é polo que, en virtude das competencias que me asigna a lexislación local vixente,
RESOLVO,
PRIMEIRO: Admitir, con carácter provisional, no proceso de selección para
constituír unha bolsa de emprego de OFICIAL ELECTRICISTA, ás seguintes persoas
aspirantes:
N.º

APELIDOS E NOME

DNI

1

ABILLEIRA PELETEIRO, F. J.

*****407-V

2

ALONSO ALONSO, D.

***** 553-R

3

ALONSO FERREIRA, E.

***** 707-V

4

CALVIÑO MOLEDO, F.

***** 686-M

5

GARRIDO OTERO, P.

*****349-W

6

JUSTO LÓPEZ, E.

***** 481-M

7

MEIJÓN LÓPEZ, J.

****** 837-Z

8

NÚÑEZ CORUJEIRA, M.

9

PÉREZ FONTÁN, J.

*****823-Z
***** 605-W
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ANUNCIO

10

RODRÍGUEZ CABANELAS, M. Á.

***** 932-K

11

RODRÍGUEZ MÍGUEZ, A.

**** 143-D

12

SANMARTÍN BARREIRO, M. S.

***** 684-T

13

TELMO RINCÓN, A.

***** 379-T

* Segundo o previsto no apartado 7.3 das bases xerais de convocatorias de procesos
de selección de persoal do Concello de Redondela que se publicaron no Boletín
Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), número 50, do 13.03.2015, o feito de
figurar incluído/a na relación de admitidos/as non prexulga que se lles recoñeza ás
persoas interesadas posuír os requisitos esixidos no procedemento selectivo
convocado, que deberán ser xustificados documentalmente no suposto de que os/ás
aspirantes admitidos/as superen as probas selectivas.
SEGUNDO: Excluír, con carácter provisional, no proceso de selección para constituír
unha bolsa de emprego de OFICIAL ELECTRICISTA, ás seguintes persoas aspirantes:
N.º

APELIDOS E NOME

DNI

1

CABALEIRO TÁBOAS, A.

*****818-T

2

LEIRÓS VIDAL, J. A.

*****335-M

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
NON
ACREDITA
ESTAR
EN
POSESIÓN
DA
TITULACIÓN
REQUIRIDA NAS BASES
NON
ACREDITA
ESTAR
EN
POSESIÓN
DA
TITULACIÓN
REQUIRIDA NAS BASES

TERCEIRO: A lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase
hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación desta relación. No suposto de
producirse

reclamacións,

ditarase

unha

nova

resolución

estimándoas

ou

desestimándoas coa publicación da lista definitiva na sede electrónica, na páxina web
e no taboleiro de anuncios do concello.
CUARTO: Publicar a lista provisional de persoas admitidas e excluídas neste proceso
selectivo na sede electrónica, na páxina web e no taboleiro de anuncios deste
concello.”
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE
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automaticamente a definitiva se non se presentan reclamacións no prazo de 2 días

