Concello de Boiro

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PROCESO SELECTIVO
DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN ESPAZOS NATURAIS
Por resolución de alcaldía de data 21/06/2021 aprobouse a relación provisional de persoas
admitidas e excluidas do proceso selectivo de socorristas:
“EXPEDIENTE: 3271/2021

Tipo procedemento:Selección de Persoal.
Denominación: Resolución provisional de admitidos/as e excluidos/as. Convocatoria do proceso
selectivo para a contratación temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Por resolución desta alcaldía de data 07 de xuño de 2021, procedeuse á aprobación das
bases que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha listaxe
para a cobertura laboral temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais.
Con data 10 de xuño de 2021 o BOP publicou o anuncio das bases da convocatoria polo que
se convocaba o proceso selectivo de referencia.
O 17 de xuño de 2021 rematou o prazo para a presentación de instancias de solicitude para
tomar parte no proceso selectivo.
Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos nas bases que rexen esta convocatoria, procede aprobar a relación provisional de
persoas admitidas e excluidas.

Visto canto antecede, RESOLVO:
Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidos/as ó proceso selectivo convocado por

resolución de alcaldía de data 07 de xuño de 2021, polo que se aproban as bases que
rexen a convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a
cobertura laboral temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais , ás seguintes
persoas por ter presentada en tempo e forma a documentación relacionada nas bases das que
rexen este procedemento:

NIF

Nome

Proba de lingua galega

45872

ALBERTO M

Exento

78800

BERNARDIN

Exento

53484

ELENA TEI

Exenta

53488

IVAN BELL

Exento

53487

ROMAN CAS

Exento
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HASH: c104c6ec8427e3af2d2bd07fbf66f974

ANUNCIO

Concello de Boiro

44835

SAINZA OR

Exenta

53485

VICTOR DI

Exento

78810

YAIZA COI

Exenta

Segundo.- Declarar provisionalmente excluídas ó proceso selectivo convocado por

resolución de alcaldía de data 07 de xuño de 2021, polo que se aproban as bases que
rexen a convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a
cobertura laboral temporal de socorristas acuáticos en espazos naturais , ás seguintes
persoas e polos seguintes motivos de exclusión:

NIF

Nome

Motivo da exclusión

Proba da lingua galega

78807

ALBERTO C

Titulación

Exento

52937

FRANCISCO

Contido certificado médico

Exento

53487

RUBEN VAZ

Contido certificado médico

Exento

Terceiro.- Facer pública, mediante a súa inserción na páxina web do concello www.boiro.gal,
no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, a listaxe provisional de persoas aspirantes
admitidas e excluídas, concedendo ás persoas interesadas un prazo de CINCO días hábiles a
contar dende o día seguinte ó da súa publicación para poderen emendar, de ser o caso, o
defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos da lingua
galega.

O feito de figurar na relación de persoas admitidas non prexulgará que se lles
recoñeza ás persoas aspirantes a posesión dos requisitos esixidos para participar no
proceso selectivo. Cando da documentación que deben presentar tras superar a
oposición se deduza que non posúen algún dos requisitos, as persoas interesadas
decaerán en todos os dereitos que puideren derivar da súa participación.
Cuarto.- Dar conta ó Pleno na primeira sesión ordinaria que se convoque.”
Boiro, na data que figura ó marxe, na sinatura dixital.
O secretario accidental, Severino Abalo Chouza
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Dispoñen do mesmo prazo as persoas que, presentando debídamente a solicitude no proceso,
non consten nin como admitidas nin como excluídas nas listas publicadas.

