RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.Por Resolución de alcaldía 497/2017 de 5 de xullo de 2017 foron aprobadas as segundas Bases que
rexerán a convocatoria para a contratación laboral creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral
temporal como Xefes de Brigada de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais para a
súa contratación, de ser o caso, neste ano 2017 e/ou nos vindeiros anos.
Rematado o prazo de presentación de instancias e á vista das presentadas polos aspirantes,
RESOLVO:
PRIMEIRO.-Aprobar, de acordo coa base quinta, a seguinte lista provisional de admitidos e excluídos:
Admitidos:
APELIDOS E NOME
CAAMAÑO MIGUEZ, ALEJO

DNI
47360836H

Excluidos:
APELIDOS E NOME

DNI

MOTIVO

ALDREY MIGUEZ, MANUEL
PIÑUELA COCA, JOSE JAVIER

EXCLUSIÓN
46294793W (1)
10085224T (1)

(1) No acreditar o cumprimento dalgún requisito do punto 5º das bases da convocatoria
SEGUNDO.- Expoñer esta resolución no taboleiro de edictos e na páxina web do Concello.

CVD: RQ98hCBmDw9BkPs0rV4G
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TERCEIRO.- De conformidade co establecido na base 4 da convocatoria, concedese un prazo de
CINCO DIAS HABILES para reclamacións e subsanación de defectos, que se iniciara o día seguinte ao
da publicación de esta resolución no taboleiro de edictos do Concello. De non efectuar a subsanación no
prazo requirido os aspirantes excluídos provisionalmente, serán excluídos definitivamente do proceso
selectivo.
Concluído este prazo se aprobará a lista definitiva de admitidos e excluídos que se publicará no taboleiro
de edictos, determinando a composición do Tribunal Cualificador.
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CUARTO.- Asemesmo cabe sinalar a data da proba física para o vindeiro lúns 24 de xullo de 2017 ás
9:00 horas na CLINICA VIMIANZO SAUDE sita na rúa Tras do Muíño, 5 – Baixo, Vimianzo (A
Coruña) tlf. 981 71-63-33. Dita proba física será realizada na citada clínica baixo a supervisión do médico
Juan Ramón Fernández Garrido (Col. Nº 15/11659) quen emitirá un informe coa capacidade aeróbica dos
aspirantes.
Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretaria, Cristina Castro

CVD: RQ98hCBmDw9BkPs0rV4G
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Fuentes, dou fe.
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