RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

DATA 2º EXERCICIO NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DUNHA PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL NO

CONCELLO DE

MUIÑOS.
De conformidade co expediente de provisión de unha praza de Traballador/a Social no
concello de Muiños (persoal laboral), das que as bases de selección foron aprobadas por
Acordo da Xunta de Goberno Local de data 23 de xuño de 2021 e publicado anuncio no
B.O.P. nº 144, na páxina Web, no Taboleiro de anuncios do Concello e na sede electrónica
do concello [http://concellomuinos.sedelectronica.gal], en data 26 de xuño de 2021.
Vista a proposta dos resultados do 1º exercicio da fase de oposición do Tribunal
Cualificador

de data 21/07/2021 de unha praza de

Traballador/a Social no

concello de Muiños

RESOLVO
Primeiro.- Aprobar a puntuación do 1º exercicio da fase de oposición dos aspirantes a unha
praza de Traballador/a Social no concello de Muiños
Nº
1
2

APELIDOS E NOME
Herves Fortes Patricia
Quintas Garcia Leonardo

D.N.I.
XXXX2055A
XXXX0853A

PUNTUACIÓN
12,00
14,50

Segundo.- Sinalar o día 21/07/2021 ás 11:30 horas para a realización do 2º exercicio da
fase de oposición de dita praza, no salón de Plenos da Casa do Concello de Muiños, unha
vez vista a aceptación da renuncia o prazo de 5 días hábiles contados a partir da publicación
da Resolución que se dite sobre os resultados do primeiro exercicio segundo dispón o artigo
10 das bases reguladoras do proceso de selección para a contratación dun/dunha
traballador/a social no Concello de Muiños dos aspirantes que superaron o 1º exercicio
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ASUNTO: RESULTADOS DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN E PUBLICACION

Terceiro.- Os aspirantes deberán comparecer provistos de D.N.I.
Cuarto.- Ditas probas axustaranse ás resolucións previas adoptadas ao respecto para o seu
desenvolvemento.
Oitavo.-Publicar a presente Resolución de resultados do 1º exercicicio e fixación da data de
celebración do 2º exercicio da fase de oposición, no tabloleiro de anuncios, na páxina web
do

Concello

(www.concellomuinos.com)

e

na

sede

electrónica

do

concello

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
Así o decretou o Sr. Alcalde Presidente do Concello en na data da sinatura electrónica.
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O Alcalde.- Plácido Alvarez Dobaño

