Concello de Chantada
(Lugo)
Pza. de España, 1 - 27500 CHANTADA Tel. 982 440.0 11 - Fax. 982 462.102 concello@concellodechantada.org

DECRETO POLO QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NA
CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DUN/HA MONITOR/A DEPORTIVO/A POLO PLAZO DUN ANO,
PARA AS ESCOLAS DEPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAIS, PERSOAL LABORAL TEMPORAL A
TEMPO COMPLETO, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN.

De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria por Resolución de Alcaldía de data
23/09/2019 e en virtude do artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local,
RESOLVO:

ADMITIDOS/AS:
Apellidos, nombre
García Eiriz, Francisco José

…153.A

D.N.I.

Giraldo Manso, José Ramón

…252.F

Pérez Iglesias, Alba

…383.P

Vidal Fernández, Martín

…242.W

DECRETO

Maria Yebra-Pimentel López (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 07/10/2019
HASH: 31ca36687026473ce93ee3cb282a3a5d

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as que se indican:

Número: 2019-0443 Data: 07/10/2019

Vistas as solicitudes presentadas para participar na convocatoria de selección, polo período de un ano,
dun monitor-a deportivo-a das escolas deportivas e piscinas municipais; para a súa contratación laboral,
neste Concello de Chantada, polo sistema de concurso-oposición; cuxas bases foron publicadas no BOP
de Lugo, nº 224, de data 28/09/2019, Taboleiro de Edictos do Concello, sede electrónica e páxina web
municipal.

EXCLUÍDOS/AS:
NINGUN/HA
SEGUNDO.- Publicar a referida lista no Taboleiro de Edictos da Corporación e páxina web municipal
-concellodechantada.org-, concedéndose un prazo de tres días hábiles a efectos de que polos
interesados se poidan formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a súa exclusión (non
para alegar méritos novos non alegados até entón), de acordo coas bases da convocatoria, computados
a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio na páxina web do Concello.
Transcorrido devandito prazo non se admitirá ningún tipo de reclamación ou rectificación.
Contra este acto administrativo, por ser de trámite, non cabe recurso algún, aínda que os interesados
poderán alegar a súa oposición ao mesmo para a súa consideración na resolución que poña fin ao
procedemento.
En Chantada, na data da sinatura electrónica deste documento.
O ALCALDE,
Ante miña A Secretaria
Asdo.: Manuel L. Varela Rodríguez
Os sos efectos de fe pública.
Asdo: María Yebra-Pimentel López.
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Manuel Lorenzo Varela Rodríguez (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 07/10/2019
HASH: a06d75916213d1b08f2ac0d027a7648b

Expte.: 982/2019

