RESOLUCIÓN DE ALCALDIA
ASUNTO: Fixación de datas de celebración dos procesos selectivos para a creación dunha

PLACIDO ALVAREZ DOBAÑO (1 para 2)
EL ALCALDE
Data de Sinatura: 23/03/2022
HASH: c28feb88dd3a63b683446e90ffb8b3dc

bolsa de emprego no Concello de Muiños. (Ano 2022). PEÓN FORESTAL PARA A
PRESTACIÓN DO SERVIZO

DE MANTEMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE

TITULAIRDADE MUNICIPAL E DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

De conformidade co expediente de provisión de persoal laboral temporal, das que as
bases de selección foron aprobadas por Decreto de Alcadía de data 14 de marzo de
2022 e publicado anuncio no B.O.P. nº 61, na páxina Web, no Taboleiro de anuncios
do

Concello

e

na

sede

electrónica

do

concello

Pubicadas as listas provisionais de admitidos e excluídos en data 22 de marzo de
2022, elevadas a definitivas o non producirse alegacións ou reclamacións no prazo
establecido, e de acordo co disposto nas citadas bases

RESOLVO
Primeiro.- Sinalar

o próximo día 25 de marzo de 2022 ás 9:00 horas para a

constitución do Tribunal de ditas prazas, no salón de Plenos da Casa do Concello
de Muiños.
Sinalar o próximo día 25 de marzo de 2022 ás 10:00 horas para a realización da
proba de galego e entrevista curricular.
Segundo.- Os aspirantes deberán comparecer provistos de D.N.I.
Terceiro.- Ditas probas axustaranse ás resolucións previas adoptadas ao respecto
para o seu desenvolvemento.
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DECRETO

MARIA ELENA DOMINGUEZ GOMEZ (2 para 2)
Secretaria acctal.
Data de Sinatura: 23/03/2022
HASH: 54deaf1a3576cf787d39175f1749962d

selectivo con data 21 de marzo de 2022,
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Expirado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para o referido proceso

Número: 2022-0051 Data: 23/03/2022

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal], en data 16 de marzo de 2022.

Cuarto.-Publicar a presente Resolución de fixación das datas de celebración do
proceso selectivo, no tabloleiro de anuncios, na páxina web do Concello
(www.concellomuinos.com)

e

na

sede

electrónica

do

concello

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
En Muiños na data da sinatura electrónica.
O Alcalde.- Plácido Alvarez Dobaño;
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DECRETO

A Secretaria Interventora Acctal.- Maria Elena Dominguez Gomez

