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RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS – PROCESO SELECTIVO
DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS MUSEÍSTICOS
EXPEDIENTE: 3061/2022

Tipo de procedemento: Selección de Persoal
Denominación: Resolución provisional de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria do
proceso selectivo de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos.
Por Resolución de alcaldía de data 13/06/2022 aprobáronse as bases que rexen a convocatoria
do proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de
persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos.

Logo de revisadas as solicitudes de participación e comprobado o cumprimento dos requisitos
esixidos na base 4ª desta convocatoria, procede aprobar a relación provisional de persoas
admitidas e excluidas.
Primeiro.- Declarar provisionalmente admitidas no concurso-oposición convocado por resolución
de alcaldía de data 13/06/22, que rexe o procedemento de proceso selectivo para a confección
dunha listaxe para a contratación laboral temporal de persoal técnico para a atención de museos
e centros museísticos, ás seguintes persoas aspirantes por ter presentada en tempo e forma a
documentación relacionada na base 4ª das que rexen este procedemento:

Nome

Proba de lingua galega

ALBERTO CHOUSAL FERREIRA

Exento/a.

ALEJANDRO LAIÑO PIÑEIRO

Exento/a.

ALICIA OTERO MARIÑO

Exento/a.

ANA PAULA SOLLA PAZOS

Exento/a.

ANDREA COLLAZO OUTEIRAL

Exento/a.

BEATRIZ LIZ DE CEA

Exento/a.

BEATRIZ ROO VAZQUEZ

Exento/a.

CRISTINA ORDÓNEZ TRIÑANES

Exento/a.

CRISTINA ROMERO REY

Exento/a.

CRISTINA VEIRAS BARREIRO

Exento/a.

DEBORAH INES ROMERO RUOSS

Exento/a.

ELECTRA MENENDEZ MUÑOZ

Exento/a.

ELIAS ROMERO TUBIO

Exento/a.

EZEQUIEL LAGO MALLO

Exento/a.
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O 27 de xuño de 2022 rematou o prazo para a presentación de instancias de solicitude para tomar
parte no proceso selectivo, ó que se presentaron un total de 31 solicitudes.

Número: 2022-0820 Data: 12/07/2022

O anuncio e bases da convocatoria publicáronse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña
número 115 de data 17 de xuño de 2022, no taboleiro de anuncios da Casa Consistorial e na
páxina web do Concello de Boiro www.boiro.gal.

Exento/a.

ISOLINA LORENZO FERNANDEZ

Exento/a.

JUAN CALO LAPIDO

Exento/a.

KARINA RODRIGUEZ GROBA

Exento/a.

MARIA GARCIA POSE

Exento/a.

MIRIAM ELENA CORTES LOPEZ

Exento/a.

MONICA MARIA GARRIDO SILVA

Exento/a.

MONSERRAT CARRO RODRIGUEZ

Exento/a.

PATRIZIA COSIMO

Non exento/a.

PAULA ALONSO RODRIGUEZ

Exento/a.

RITA RODRIGUEZ SILVA

Exento/a.

SARA BARREIRO VARELA

Exento/a.

SERGIO PEREIRA IBAÑEZ

Exento/a.

VANESA LAGO SOMOZA

Exento/a.

Segundo.- Declarar provisionalmente excluídas no concurso-oposición convocado por resolución
de alcaldía de data 13/06/22, que rexe o procedemento de proceso selectivo para a confección
dunha listaxe para a contratación laboral temporal de persoal técnico para a atención de museos
e centros museísticos, ás seguintes persoas aspirantes por ter presentada en tempo e forma a
documentación relacionada na base 4ª das que rexen este procedemento:

Nome

Motivo da exclusión

Proba de lingua
galega

NATALIA PRESA RIOBO

Titulación

Exento/a.

ANA MARIA CABALEIRO GARCIA

Titulación

Exento/a.

Terceiro.- Facer pública, mediante a súa inserción na páxina web do concello www.boiro.org e no
Taboleiro de Anuncios da Casa Consistorial, a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e
excluídas, concedendo ás persoas interesadas un prazo de TRES días hábiles a contar dende o
día seguinte ó da súa publicación para a emenda dos posibles defectos e omisións na
documentación presentada.
Dispoñen do mesmo prazo as persoas que, presentando debídamente a solicitude no proceso,
non consten nin como admitidas nin como excluídas nas listas publicadas.
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.
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ISABEL OTERO MOSQUERA
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Exento/a.

DECRETO

FATIMA TUBIO RODRIGUEZ

Boiro, na data que figura ó marxe, na sinatura dixital.
O alcalde do Concello de Boiro
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DECRETO

O secretario xeral do Concello de Boiro

