ANUNCIO

“EXPEDIENTE: 4748/2021
ASUNTO: RELACIÓN DEFINITIVA ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PROCESO SELECTIVO PARA A
CONFECCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA TEMPORAL DE POSTOS DE
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
DOCUMENTO: RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 2 de febreiro de 2022 aprobáronse, entre outros, as
bases que rexen a convocatoria do proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para
a cobertura temporal de postos de auxiliar de axuda no fogar.
O anuncio e bases da convocatoria publicáronse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27
de data de 09 de febreiro de 2022, na páxina web do concello www.boiro.gal e no taboleiro de
anuncios da Casa Consistorial.
O 24 de febreiro de 2022 publicouse o anuncio onde constaba a listaxe provisional de admitidos/as e
excluídos/as concedendo ás persoas interesadas un prazo de cinco días hábiles para a emenda dos
posibles defectos e omisións na documentación presentada. Rematado o prazo, non consta
presentada ningunha alegación contra o listado provisional de admitidos e excluídos.
Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos na base 4ª desta convocatoria, procede aprobar a relación definitiva de persoas admitidas e
excluídas.
RESOLVO:
Primeiro.- Declarar definitivamente admitidas no concurso-oposición convocado por acordo da Xunta
de Goberno Local de data 2 de febreiro de 2022, que rexe o procedemento de proceso selectivo para
a confección dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de postos de auxiliar de axuda no
fogar, ás seguintes persoas aspirantes por ter presentada en tempo e forma a documentación
relacionada na base 5ª das que rexen este procedemento:
Nº

NOME

PROBA GALEGO

1

ANA ISABEL HERMO ROMERO

EXENTA

2

FATIMA DOS SANTOS SALGADO

EXENTA

3

INMACULADA VESTEIRO ORBE

EXENTA

4

ISABEL LOSADA ABUIN

EXENTA

5

JOSE ANTONIO CES SOMOZA

EXENTO

6

MARIA FERNANDEZ ESTEBAN

EXENTA

7

MARIA JOSE ROMERO CUBELA

EXENTA

8

Mª BEATRIZ FERNANDEZ CASAIS

EXENTA

9

PURIFICACION SABORIDO FROJAN

EXENTA

Segundo.- Declarar definitivamente excluídas no concurso-oposición convocado por acordo da Xunta
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Transcríbese a continuación a resolución de alcaldía de data 07/03/2022 onde consta a relación
definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a cobertura temporal de postos
de auxiliar de axuda no fogar, así como a convocatoria de exercicios da fase de oposición:

de Goberno Local de data 2 de febreiro de 2022, que rexe o procedemento de proceso selectivo para
a confección dunha bolsa de emprego para a cobertura temporal de postos de auxiliar de axuda no
fogar, ás seguintes persoas aspirantes polos seguintes motivos de exclusión:
Nº

NOME

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

1

OLGA NOYA FERNANDEZ

Titulación

2

ROSA ESTER CASTRO RUIZ

Titulación

3

SORAYA CARBALLO AVILÉS

Solicitude fora de prazo

Terceiro.- Nomear ó seguinte Tribunal Cualificador para o referido proceso selectivo, con arranxo á
seguinte composición:
Presidenta: Lidia Sueiro López
Suplente presidenta: María Villar Loureiro
Secretaria: María Mariño Poza
Suplente secretario: Martín Blanco Buceta
Vogal 1: Vanesa García García
Suplente vogal 1: Carmen Treus Outeiral
Vogal 2: Pablo Romero Núñez
Suplente vogal 2: José Antonio Deira Piñeiro
Vogal 3: José Joaquín Núñez Hermo
Suplente vogal 3: Juan José Ramallo Torrado
Cuarto.- Facer pública, mediante a súa inserción na páxina web do concello www.boiro.org e no
Taboleiro de Anuncios da Casa Consistorial, a listaxe definitiva de persoas aspirantes admitidas e
excluídas, e convocar a tódalas persoas aspirantes admitidas para o vindeiro venres 11 de marzo ás
09:00 horas no Salón de Plenos da Casa Consistorial para a realización dos exercicios da fase de
oposición.

Quinto.- Notificar a presente resolución ós membros do Tribunal de Selección e dar conta ó Pleno na
primeira sesión ordinaria que se convoque.
Sexto.- Para o desenvolvemento destas probas adecuaranse e estableceranse todas as medidas
previstas para este tipos de procesos polas autoridades competentes en relación ás medidas
excepcionais derivadas do Coronavirus.”
Boiro, á data que figura na marxe esquerda.
O secretario do Concello de Boiro.
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As persoas aspirantes acudirán provistas do seu DNI ou NIE. Así mesmo, e en relación cas medidas
de prevención hixiénico-sanitarias, cada aspirante deberá presentarse co seu propio bolígrafo e
máscara.

