RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA.O pasado 7 de setembro de 2018 aprobouse por Resolución de esta alcaldía nº 689/2018 a listaxe
definitiva de admitidos para unha praza de Orientador/a laboral para o Concello da Laracha.
Por Resolución de alcaldía 701/2018 de 10 de setembro de 2018, incluíuse na lista de admitidos a ROCÍO
LEIRO MARIÑO, xa que por erro informático non foi recibida a súa instancia no Concello, e convocouse
ao tribunal de selección para a primeira sesión de baremación de candidatos o martes 11 de setembro ás

(FECHA: 14/09/2018)

Concello estes días.

Rocío Leiro Mariño, tampouco foi recibida a documentación presentada no rexistro da Subdelegación do
Goberno de Lugo o día 3 de setembro.
O tribunal, convocado para o 11 de setembro, foille imposible reunirse debido á carga de traballo no

Polo anterior, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Incluír a JULIA GARCÍA PENA, con DNI nº 33329742M na listaxe definitiva de
admitidos para a contratación de un/ha orientador/a laboral.
SEGUNDO.- Nomear de novo o tribunal, quedando da seguinte maneira:
CVD: BEfQkXDIqTO6pGtsTly4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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FIRMADO POR José Manuel López Varela

Recibida comunicación por parte de Julia García Pena, compróbase que polo mesmo erro informático que

(FECHA: 14/09/2018) , Cristina Castro Fuentes

9.30 horas..

Presidenta: Cristina Castro Fuentes, secretaria do Concello da Laracha.
Secretaria: Manuela Cajide Seijas, técnica do Concello da Laracha.
Vocais:
-

Manuel Martínez Varela, interventor do Concello de Boiro.

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.alaracha.es.

-

Rut Presas Pardo, interventora do Concello da Laracha.

-

Rebeca Vázquez Vázquez, secretaria do Concello de Boimorto.

TERCEIRO.- Convocar, de novo, ao tribunal de selección para a primeira sesión de baremación de
candidatos presentados, o venres, 14 de setembro de 2018 ás 12:30h da mañá na sala anexa á alcaldía.
CUARTO.- Publicar esta Resolución na páxina web do Concello.
Asinado dixitalmente polo sr. Alcalde, José Manuel López Varela, do que eu secretaria, Cristina Castro
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Fuentes, dou fe.
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