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CONCELLO DE SADA

ANUNCIO
A Alcaldía do Concello de Sada ditou o 8-10-2020 a resolución que a continuación se transcribe literalmente:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo dun
posto de peón-condutor dentro do programa de integración laboral (PEL) da Deputación da Coruña PS 42-20)
Rematado o prazo de subsanación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a contratación laboral
temporal a tempo completo, mediante o sistema de concurso-oposición en quenda libre, dun posto de peón-condutor
(Convocatoria resolución núm, 1861/2020, do 7 de setembro).
De conformidade co disposto nas bases xerais e específicas da convocatoria aprobadas polo Decretos desta Alcaldía
núm. 1261/2020, 18 de xuño (Anuncio BOP A Coruña núm. 92, 22-6-2020), polo presente
RESOLVO:
1º.- Aprobar a seguinte relación definitiva de persoas admitidas e excluídas:
PERSOAS ADMITIDAS:
Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

1. ** 810 66* *

De Pliego Valdés y Cruz, José Luis

2. ** 914 30* *

Dopazo Rey, José Carlos

3. ** 791 31* *

Vieito Santos, Antonio

Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

PERSOAS EXCLUÍDAS E MOTIVO:
1. ** 365 45* *
emprego)

García Liñares, David (Base xeral 4.2 g) falta de presentación de copia de ser demandante de

A listaxe definitiva de persoas admitidas publicarase no taboleiro de anuncios do concello, na páxina web e no
taboleiro da sede electrónica municipal https://sede.sada.gal
2º A constitución do Tribunal Cualificador terá lugar o vindeiro día 9 de outubro de 2020 ás 8.30 h, na Casa do Concello,
situada na Avda. do Porto núm.24 de Sada. A fase de concurso terá lugar acto seguido.
3º. Convócase ás persoas aspirantes para a celebración de:
- primeiro exercicio da fase de oposición que terá lugar no Salón de Plenos da Casa do Concello, situada na
Avda. do Porto núm.24 de Sada., na mesma data ás 10.00 horas.
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- segundo exercicio da fase de oposición (para aqueles aspirantes que superaran o primeiro) terá lugar na
Nave de Servizos, situada na Avda. Sada e Contornos o s/n de Sada, na mesma data ás 12.30 horas.
As persoas aspirantes acudirán provistas do seu DNI.
Dada a situación actual teranse que respectar, como mínimo, as medidas impostas polas autoridades sanitarias en
vigor no momento de celebración das probas, sen prexuízo de que o tribunal considere reforzalas
4º.O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:
Presidente: Valentín Medina Prieto, enxeñeiro técnico do Concello de Sada
Suplente: José Antonio Salinas Brandariz, arquitecto técnico do Concello de Sada
Secretario: Iago Andrés Benítez Martínez, auxiliar de admón. xeral do Concello de Sada.
Suplente: Pablo Vázquez Pita, administrativo de admón. xeral do Concello de Sada.
Mediante o Código de verificación (CVD) impreso no lateral esquerdo deste documento, pode Vde. Verificar a integridade autenticidade do mesmo na sede electrónica municipal: https://sede.sada.gal
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Vogais:
Titular: José Antonio Vázquez Insua, operario tractorista do Concello de Sada
Suplente: Ricardo Rodríguez Barbeito, adxunto ao coordinador de formación ocupacional do Concello de Sada.
Titular: Enrique Castro Suárez, delineante do Concello de Sada
Suplente: Iago Santamariña Piñón, administrativo de admón. xeral do Concello de Sada.
Titular: Begoña Novo Reimúndez, auxiliar de admón. xeral do Concello de Sada
Suplente: María Dolores García Dorado, administrativa de admón. xeral do Concello de Sada”.
___________________________________________________________
O que se publica para xeral coñecemento
Sada, na data da sinatura dixital
O Alcalde
Óscar Benito Portela Fernández
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