
 

ANUNCIO

Por  Resolución  do  alcalde,  con  data  de  17/07/2018,  aprobouse  a  lista 

provisional das persoas admitidas no proceso selectivo que se convocou para a 

contratación dunha persoa coordinadora e un/ha socorrista, na cal se establece 

o seguinte,

“RESOLUCIÓN

As  bases  que  rexen  a  contratación  dunha  persoa  coordinadora  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 9 e rematou o día 13 de 

xullo de 2018.

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

selección, que se aprobaron con data de 05/07/2018, 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 a 

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

N.º DNI

1 36 169 741-X
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SEGUNDO: Admitir, con carácter provisional, no proceso de selección para a 

contratación dun/ha SOCORRISTA, ao seguinte aspirante:

N.º DNI

1 35 491 207-E

TERCEIRO:  As  persoas  interesadas  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.

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 interesada 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 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.

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

taboleiro de Edictos a relación provisional de persoas admitidas neste proceso 

selectivo.”
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