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ANUNCIO
Asunto: Convocatoria para a selección de tres (3) prazas de
persoal laboral temporal para o Grupo de Emerxencias
Supramunicipal.
Froito addenda de modificación do Covenio de colaboración subscrito
entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as
Deputacións Provinciais, en materia de emerxencias e prevención e defensa
contra incendios forestais, para a creación e implantación dos Grupos de
Emerxencia Supramunicipais (GES) de data 29 de decembro de 2015, que
integra nun texto refundido o Convenio que substitúe aos anteriorese, a que se
adhiriu o Concello de Muiños en Acordo Plenario de 29 de decembro de 2015,
procede a ampliar o número de efectivos do GES-Muiños en tres prazas.
Polo presente anuncio, dase publicidade á convocatoria para a selección
e cobertura de ditas prazas (tres), polo sistema de concurso-oposición libre.
Asimesmo, establécese un prazo de 7 días hábiles, a contar dende o seguinte
ó da publicación deste Anuncio no periódico La Región, no Taboleiro de
anuncios do Concello e na páxina web municipal (do 2 ó 9 de marzo ambos
inclusive), para presentar as solicitudes e documentos exigidos nas Bases
( aprobadas en Xunta e Goberno Local de 26-02-2016).
As Bases Xerais pódense consultar no Taboleiro de anuncios do
concello e na páxina web municipal ( www. concellomuinos.com) para
aqueles/as interesados/as en dito proceso selectivo. Poderase utilizar o modelo
oficial de solicitude que se xunta como Anexo II nas Bases Xerais. Xunto coa
instancia aportarase a documentación que o/a aspirante/a desexe que sexa
tida en conta na fase de concurso, e conforme no establecido en ditas Bases.
En Muiños, a 29 de febreiro de 2016.
O ALCALDE
Asdo. Plácido Alvarez Dobaño

