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Expte. núm. 2021/G003/001659

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. (Listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas do proceso selectivo
para 4 socorristas (PS 7-2021))
Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo para a contratación
laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de duración determinada na modalidade de obra ou servizo de
interese social a tempo completo, mediante o sistema de oposición en quenda restrinxida de catro (4) postos de
socorrista.
De conformidade co disposto nas bases da convocatoria aprobadas polo Decreto desta Alcaldía núm.1480/2021,
do 5 de xullo,
RESOLVO:
1º.- Aprobar a seguinte relación definitiva de persoas admitidas ao non existir persoas excluídas:
PERSOAS ADMITIDAS:

CVD: G0UVVAJzyxk8LGocPXla
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Núm. orde

DNI

Apelidos e nome

1.

** 119 31* *

Cortés Molina, Jorge

2.

** 205 21* * Coutado Román, Victoria

3.

** 800 16* * García Martínez, Hugo

4.

** 116 02* * Morrone Mollo, Natalia

5.

** 625 31* * Torres Fructuoso, Romina

A listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas estará exposta ao público, no Taboleiro de Edictos
Municipal, no taboleiro da sede electrónica municipal https://sede.sada.gal e na páxina web municipal
www.sada.gal .
2º A constitución do Tribunal Cualificador terá lugar o 19 de xullo de 2021 ás 8.15 h,na aula de música da Casa
da Cultura municipal “Pintor Lloréns”; situada na Avda. do Porto s/n, de Sada.
3º. Convocar ás persoas aspirantes para a celebración de primeiro exercicio da fase de oposición que terá lugar o
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19 de xullo de 2021 ás 9.00 h na aula de música da Casa da Cultura municipal “Pintor Lloréns” situada na Avda.
do Porto s/n, de Sada.
Os seguintes exercicios desenvolveranse na mesma data nas horas e lugares que determine o tribunal.
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: 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: Iago Andrés Benítez Martínez, auxiliar de administración xeral do Concello de Sada
Vogais:
Titular: Roberto Taibo Caño, operario do SEM do Concello de Sada
Suplente: Daniel Varela González, operario do SEM do Concello de Sada.
Titular: Luisa Celis Sanmiguel, técnico de emprego e desenvolvemento do Concello de Sada.
Suplente: María Jesús Ramos Esperante, técnica-tesoureria do Concello de Sada

CVD: G0UVVAJzyxk8LGocPXla
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Titular: Andrés Ferreiro López, operario do SEM do Concello de Sada.
Suplente: Pablo Vázquez Pita, administrativo de admón. xeral do Concello de Sada.
____________________
Documento asinado dixitalmente polo alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, e o secretario accidental, Juan
Esteban Méndez Leiva.
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