Edificio municipal de usos administrativos
Avda. da Mariña, 25
15160 Sada (A Coruña)
Tfno.: 981 620 075 Fax: 981 621 274
persoal@sada.gal
CONCELLO DE SADA

ANUNCIO
A Alcaldía do Concello de Sada ditou hoxe a resolución que a continuación se transcribe literalmente:
“Asunto: Aprobación listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas proceso selectivo Socorristas praias 17-19
Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado para a
contratación laboral temporal, mediante o procedemento de concurso-oposición, en quenda libre, de oito (8)
postos de socorrista acuático. De conformidade co disposto nas bases da convocatoria aprobadas polo Decreto
desta Alcaldía núm.935/2019, do 24 de maio (BOP A Coruña núm.101, de 30-5-2019) polo presente resolvo:
1º.- Aprobar a seguinte relación definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas:
PERSOAS ADMITIDAS:
Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

1.

** *78 85* *

Abeal Inchaurrondo, Mikel

2.

** *50 32* *

De Arriba Pérez, Alejandro Luis

3.

** *12 09* *

Morán Clavijo, Manuel Alejandro

4.

** *12 20* *

Pita Insua, Tamara

5.

** *61 90* *

Sanz González, Santiago

A listaxe definitiva de persoas admitidas estará exposta ao público, no Taboleiro de Edictos Municipal.
2º A constitución do Tribunal Cualificador terá lugar o vindeiro día 14 de xuño de 2019 ás 11.00 h, no Edificio
municipal de usos administrativos, situado na Avda. da Mariña núm.25 de Sada. A fase de concurso terá lugar
acto seguido.
3º. Convócase ás persoas aspirantes para a celebración do primeiro exercicio da fase de oposición que
terá lugar na Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX), situada na Avda. da Mariña núm.46 de Sada,
na mesma data ás 12.30 horas.
As persoas aspirantes acudirán provistos do seu DNI. A data de realización do resto dos exercicios publicarase no
taboleiro de anuncios do concello, sen prexuízo de que se poida dar información a través da web municipal.
4º.O Tribunal cualificador estará composto polos seguintes membros:
Presidente: Alejandro Morales Quinteiro, técnico de protección civil-xefe do Servizo de Emerxencias Municipal
(SEM) do Concello de Sada.
Suplente: Jaime Presas Beneyto, interventor do Concello de Sada.
Secretario: Iago Santamariña Piñón, administrativo de admón. Xeral do Concello de Sada.
Suplente: María Belén Novo Reimúndez, administrativo de admón. xeral do Concello de Sada
Vogais:
Titular: Andrés Ferreiro López, operario do SEM do Concello de Sada.
Suplente: José Roberto Varela Castelo, operario do SEM do Concello de Sada.
Titular: Daniel Varela González, operario do SEM do Concello de Sada
Suplente: Eloy García Vázquez, operario do SEM do Concello de Sada
Titular: Iago Benítez Martínez, auxiliar de administración xeral do Concello de Sada.
Suplente: Isabel Blanco Barral, auxiliar de administración xeral do Concello de Sada.
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