
 

ANUNCIO

Por  Resolución  do  alcalde,  con  data  de  19/06/2018  aprobouse  a  lista 

provisional  das persoas admitidas  e excluídas do proceso selectivo  que se 

convocou  para  a  contratación  dunha  persoa  coordinadora,  tres  patróns  de 

embarcación e un/ha socorrista, na cal se establece o seguinte,

“RESOLUCIÓN

As  bases  que  rexen  a  contratación  dunha  persoa  coordinadora,  tres 

patróns/oas de embarcación e un/ha socorrista mediante  concurso-oposición, 

para garantir unha adecuada prestación do servizo de socorrismo e realizar a 

vixilancia  e  o  salvamento  nas  praias  ante  a  chegada  do  período  estival, 

publicáronse integramente na páxina web, na sede electrónica e no taboleiro 

de anuncios do Concello.

A convocatoria publicouse nun diario dos de maior tirada na localidade e o 

prazo de presentación de instancias iniciouse o día 11 e rematou o día 15 de 

xuño de 2018.

Tras expirar o antedito prazo e de conformidade co disposto nestas bases de 

selección, que se aprobaron con data de 08/06/2018, é polo que, en virtude das 

competencias que me asigna a lexislación local vixente,

RESOLVO:

PRIMEIRO: Excluír, con carácter provisional, no proceso de selección para a 

contratación dun/ha COORDINADOR/A, ao seguinte aspirante:

N.º APELIDOS E NOME DNI MOTIVO

1
FERREIRA CASTEDO, 
FRANCISCO JAVIER

53 173 582-C

-NON ACREDITA TITULACIÓN 
REQUIRIDA
-FALTA FOTOCOPIA DO 
CARNÉ DE CONDUCIR
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SEGUNDO: Admitir, con carácter provisional, no proceso de selección para a 

contratación de 3 PATRÓNS/OAS DE EMBARCACIÓN, ás seguintes persoas 

aspirantes:

N.º APELIDOS E NOME DNI

1 MALVIDO CORDEIRO, ISMAEL 53 861 395-H

2 PAZO COUSO, CARLA 77 466 478-V

3 PIÑEIRO LAGE, ANDRÉS 77 015 556-X

4 ROMAN FIGUEROA,M.ª ESTHER 76 999 968-Q

5 SEIJAS SOBRAL, SAMUEL 39 450 545-W

TERCEIRO: Excluír, con carácter provisional, no proceso de selección para a 

contratación de 3 PATRÓNS DE EMBARCACIÓN, ao seguinte aspirante:

N.º APELIDOS E NOME DNI MOTIVO EXCLUSIÓN

1
FERREIRA CASTEDO, 
FRANCISCO JAVIER

53 173 582-C
-FALTA FOTOCOPIA DO 
CARNÉ DE CONDUCIR

CUARTO: Admitir,  con carácter provisional, no proceso de selección para a 

contratación dun/ha SOCORRISTA, ás seguintes persoas aspirantes:

N.º APELIDOS E NOME DNI

1 FERREIRA CASTEDO, FRANCISCO JAVIER 53 173 582-C

2 RIBEIRO SOLIÑO, AMARO 36 141 392-C

3 RODRIGUES CERQUEIRA AFONSO, JOAO PEDRO X-8349497-Z

4 SEIJAS SOBRAL, SAMUEL 39 450 545-W

5 VILAS FERNÁNDEZ, PABLO 39 459 367-S

QUINTO: As persoas excluídas poderán presentar as alegacións que estimen 

oportunas ou a documentación a subsanar requirida polo tribunal, no prazo de 

2 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación da dita relación
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Estas enmendas non serán aplicables respecto dos méritos alegados pero non 

achegados nin dos requisitos establecidos.

No caso de presentala fóra do Concello, a persoa aspirante deberá dirixir ao 

correo electrónico: persoal@redondela.gal, unha copia da alegación rexistrada 

con anterioridade ao remate do prazo, xunto coa documentación que achegue.

A lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase automaticamente 

a definitiva se non se presentan reclamacións.

De haber reclamacións e resoltas estas, o alcalde aprobará a lista definitiva 

que se exporá no taboleiro de Edictos e na páxina web do Concello. Na mesma 

resolución fixarase o tribunal cualificador e a data e a hora de realización da 

fase de concurso.

SEXTO: Publicar na sede electrónica, na páxina web do Concello e no taboleiro 

de  Edictos a  relación  provisional  de  persoas  admitidas  e  excluídas  neste 

proceso selectivo. 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Concello  de Redondela
	2018-06-19T12:54:37+0200
	Redondela
	BAS CORUGEIRA JAVIER - 36050839H
	O acepto




