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CONCELLO DE SADA

ANUNCIO
A Alcaldía do Concello de Sada ditou o 4 de febreiro de 2019 o Decreto núm.205/2019 que a continuación se
transcribe literalmente:
Aprobación da ampliación da listaxe de persoas candidatas para a provisión interina de prazas de auxiliar
de admón. xeral
"Consonte á base 9ª da convocatoria que rexe o proceso selectivo para a ampliación con 6 aspirantes da listaxe
para a provisión interina de prazas integradas na escala de administración xeral subescala auxiliar, lista que foi
aprobada polo Decreto da Alcaldía núm.1671/2016, do 19 de outubro. O proceso selectivo foi convocado polo
Decreto da Alcaldía núm. 2069/2018, do 8 de novembro (BOP núm. 215, do 12-11-18).
Considerando a proposta do Tribunal cualificador de aprobación da dita ampliación listaxe, resultado da realización
do proceso selectivo.
En virtude das atribucións conferidas polo artigo 21.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, resolvo:
1º.- Aprobar a ampliación da Lista de Emprego para a provisión interina de prazas da escala de administración
xeral subescala auxiliar do Concello de Sada, que se reflicte de seguido, a cal terá unha vixencia ata o 19-102019:
DNI

Total
puntuación

Guijarro Castellano, Silvia

52 467 579 W

13,8

3º

Armas Quintá, María del Carmen

33 546 530 H

11,65

4º

Martínez Martínez, Pilar

32 653 706 P

11,55

5º

Rodríguez Fero, Luis

53 303 674 R

11,4

6º

Presa García, Lidia Isabel

47 375 343 N

10,85

7º

Orde na
listaxe

2º.- Publicar a dita listaxe no taboleiro de edictos e outorgar un prazo de 5 días naturais a contar dende o día
seguinte a súa publicación para a que as persoas integrantes da dita lista acheguen os documentos acreditativos
das condicións de capacidade e requisitos esixidos”.
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