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ANUNCIO
Resultados finais e relación de persoas aprobadas do proceso selectivo para a
contratación laboral temporal de catro (4) socorristas acuáticos para praias (PS 7/2021)
A continuación refíctense os resultados do proceso selectivo.
Apelidos e nome

Fase de oposición
1º exercicio

2º exercicio

L. Galega

Total

García Martínez, Hugo

9

20

Torres Fructuoso, Romina

9

16,87

EXENTA

25,87

6,5

17,58

APTA

24,08

Cortés Molina, Jorge

7

15,01

EXENTO

22,01

Coutado Román, Victoira

8

13,19

APTA

21,19

Morrone Mollo, Natalia

29

APTO

Finalizado o proceso selectivo unha vez rematada a cualificación, resultaron seleccionadas as persoas
aspirantes que a continuación se indican, tras superar os exercicios da fase de oposición e obter as
máximas puntuacións no proceso selectivo e que son as propostas para contratación:

Aspirante

Puntuación total

Hugo García Martínez

29,00

Romina Torres Fructuoso

25,87

Natalia Morrone Mollo

24,08

Jorge Cortés Molina

22,01

Consonte á base 11ª da convocatoria no prazo de 2 días hábiles a contar desde a publicación do
resultado da selección, os/as aspirantes deberán xustificar que reúnen os requisitos esixidos na
convocatoria, presentando os documentos que acrediten:
a) Que cumpren todos e cada un dos requisitos esixidos na base 3ª desta convocatoria.
b) Que están en posesión da titulación de coñecemento da lingua galega alegado.

CVD: YI17Fb4wxV6rj2LygrL1
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Noutro caso, salvo caso de forza maior, quedarán anuladas tódalas súas actuacións, sen prexuízo das
responsabilidades en que incorrera por falsidade.
Sada, na data da sinatura dixital
O secretario do Tribunal
Iago Santamariña Piñón
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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

