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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
REDONDELA
Persoal, oposicións
LISTA PROVISIONAL DAS PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO SELECTIVO DE DUAS
PRAZAS DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (POR PROMOCIÓN INTERNA)

ANUNCIO
Por Resolución do alcalde, núm. 2019-0687, con data de 07/03/2019 aprobouse a relación
provisional de persoas admitidas para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario do Concello
de Redondela, incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2016 e 2017, na cal se
establece o seguinte:
“RESOLUCIÓN

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,
R E S O LV O :

PRIMEIRO: Admitir, con carácter provisional, para 1 praza de AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN
XERAL, (Persoal Funcionario), por promoción interna, ás seguintes persoas:
Nº
1

2

APELIDOS E NOME

MONROY LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

VILÁN CURRO, PATRICIA

DNI

*****058-M
*****577-N
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O prazo de presentación de instancias iniciouse o día 12 de febreiro de 2019 e rematou o
día 4 de marzo de 2019.

https://sede.depo.gal

As bases específicas para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario do Concello de
Redondela, incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2016 e 2017, publicáronse no
BOPPO núm. 3, do 04/01/2019.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

As bases xerais que regulan a convocatoria para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario
e laboral do Concello de Redondela publicáronse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
(BOPPO) núm. 50, do 13/03/2015 e as súas rectificacións, no BOPPO núm. 77, do 22/04/2016.
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SEGUNDO: Admitir, con carácter provisional, para 1 praza de AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN
XERAL (Persoal Funcionario), por promoción interna, RESERVADA A PERSOAS CON discapacidade,
á seguinte persoa:
Nº
1

APELIDOS E NOME

DNI

LÓPEZ VILAS, RAMÓN

*****378-K

TERCEIRO: Esta lista provisional elevarase a definitiva se non se presentasen reclamacións
transcorrido o prazo de 10 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación
desta resolución no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. No suposto de producirse
reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou desestimándoas coa
publicación da lista definitiva no BOPPO, na sede electrónica, na páxina web e no taboleiro de
anuncios do Concello de Redondela.
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 as persoas aspirantes admitidas
superen as probas selectivas.”
Redondela, 11 de marzo de 2019
O alcalde

Javier Bas Corugeira
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