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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
PONTEAREAS
Persoal, oposicións
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS COCIÑEIRO AUXILIAR
PERTENCENTE A OPE 2017

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS CATEGORÍA: COCIÑEIRO/A AUXILIAR,
PRAZA PERTENCENTE A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2017 PROMOCIÓN INTERNA
DECRETO DE ALCALDÍA
Vistas as bases e convocatoria para a provisión en propiedade de unha praza vacante de
persoal laboral Cociñeiro/a auxiliar, mediante quenda de promoción interna, incluída na OEP
do ano 2017, publicadas no BOPPO núm. 76, de 23 de abril de 2021..
Finalizado o prazo de presentación de instancias segundo o anuncio publicado no BOE, o
día 28 de xullo de 2021.

Esta Alcaldía ao abeiro das competencias da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local.
RESOLVE

DNI
***6125**
DNI
***6125**

EXCLUIDOS
APELIDOS
--------APELIDOS
---------

NOME
--------NOME
---------

CAUSA
DNI
----------------CAUSA
DNI
-----------------
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APELIDOS
NOME
ADMITIDOS
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
Beatriz
APELIDOS
NOME
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
Beatriz

https://sede.depo.gal

Categoría: Cociñeiro/a Auxiliar

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Primeiro: Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos.
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Causas de exclusión:
1. Non ter presentado o documento acreditativo de identidade
2. Non ter acreditado a titulación mínima esixida

3. Non ter presentado o ANEXO I/ non ter asinado ou/e cumprimentado o anexo I da
convocatoria
4. Presentación fora de prazo

5. Falta a debida acreditación de exención de taxa:

5.a Non ter presentado o certificado de non percibir prestación ou autorización asinada
polo interesado permitindo o acceso aos datos necesarios para súa comprobación por
parte do Departamento de Persoal.

5.b Non ter presentado o informe do período de inscrición no Servizo Público
de Emprego.

6. Falta pago de taxa

Segundo: Concédese aos aspirantes un prazo de dez días, que comezará a contar dende o
seguinte día da publicación deste listaxe no Boletín Oficial de Pontevedra, Taboleiro de anuncios
dixital e na páxina web do Concello, no apartado de Oferta de Emprego Público, para emenda
de defectos ou alegacións pola súa omisión na lista.
Terceiro: De non se presentar reclamacións nin alegacións, a lista provisional entenderase
elevada automaticamente a definitiva.
Ponteareas, documento asinado dixitalmente ao marxe.
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A Alcaldesa — Mª Cristina Fernández Davila.

