Publicadas as bases que regulan o proceso selectivo sobre a constitución dunha “Bolsa de
Emprego na categoría de Auxiliares de Axuda no Fogar a través do sistema de concurso” no
Concello de Portomarín e aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 2022-0019 en data 21 de
xaneiro de 2022 co obxecto de “dar cobertura temporal de posibles vacantes, ausencias ou
necesidades que poidan producirse; así como baixas por i.t do persoal, permisos médicos,
permisos de libre disposición; períodos de vacacións do persoal ou outra situación análoga a
esta pola que seprecise unha cobertura de persoal que forme parte do departamento dos
servizos sociais do concello de Portomarín”; e logo do anuncio da súa convocatoria no BOP Nº021 da provincia de Lugo e no Diario “El Progreso de Lugo” ambas publicacións en data 27 de
xaneiro de 2022.

RESOLVO:

Nº identificación

MARIA SOL QUINTIÁN MEILÁN
ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
MARIA FERNANDA SUAREZ FERNANDEZ
MARIA DE LA CRUZ GARCÍA NOGUEIRA
ESMERALDA VILA FIEIRAS
ROCÍO LÓPEZ MOURENZA
VANESA VILELA CASTRO
ERIKA ALTAGRACIA MEJIA MORIS
KEILA APARECIDA AREDO ALVARENGA ARAUJO

33350223Q
33547571R
34323019G
33323193B
33334922X
33553483W
33349977T
34306550A
Y5509829D

SEGUNDO.- Aprobar a lista provisional de persoas EXCLUÍDOS/AS:
NOME E APELIDOS
1.

VANESA SANCHEZ BURGOS

Nº identificación

Causa

33545861-Q

Non aporta certificado negativo sobre
antecedentes de delitos de natureza
sexual

A referida lista queda exposta ao público no taboleiro de edictos do Concello e na sede
electrónica municipal durante un prazo de 2 días naturais contados a partir do día seguinte ao
da publicación desta resolución para a emenda de posibles deficiencias polos/as aspirantes
excluídos, que se aceptarán ou rexeitarán mediante resolución pública de Alcaldía, publicada
no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica municipal, aprobando a lista
definitiva de admitidos e excluídos.
De optar por presentar enmenda de posibles deficiencias a través de mecanismo distinto ao
rexistro administrativo municipal ou sede electrónica municipal, deberá poñelo en
coñecemento deste Concello a través de comunicación sobre a solicitude presentada a través
do email: serviciosociais@concellodeportomarin.es antes de rematar o prazo de subsanación
de erros; tal e como así se indica no punto quinto e sexto das bases reguladoras do proceso.
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NOME E APELIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Número: 2022-0046 Data: 07/02/2022

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de persoas ADMITIDOS/AS:

DECRETO

PABLO RIVAS FOLGUEIRA (1 para 1)
Alcalde
Data de Sinatura: 07/02/2022
HASH: 605da2f81c8e3c50049ceca53bd9aeaf

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

TERCEIRO.- Aprobar o listado de persoas aspirantes que deberán de realizar a “Proba de
acreditación do galego” por non aportar no momento da solicitude certificación sobre
acreditación do idioma galego tal e como figura no punto 7.2 das bases que regulan o proceso.

1.
2.
3.
4.

NOME E APELIDOS
MARIA DE LA CRUZ GARCÍA NOGUEIRA
MARIA FERNANDA SUAREZ FERNANDEZ
KEILA APARECIDA AREDO ALVARENGA ARAUJO
ERIKA ALTAGRACIA MEJIA MORIS

Nº identificación
33323193B
34323019G
Y5509829D
34306550A

O Alcalde – Presidente
Pablo Rivas Folgueira

DECRETO

Documento asinado electrónicamente á marxe
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QUINTO.-Publicar o presente decreto no tabolerio de anuncios, na páxina web do Concello así
como na sede electrónica municipal.

Número: 2022-0046 Data: 07/02/2022

CUARTO.- A resolución definitiva de persoas admitidas e excluídas, conterá o nomeamento do
tribunal, lugar, data e hora de reunión da realización de valoración de méritos para a fase de
concurso e da realización da proba de acreditación do galego para os/as aspirantes nomeados
no punto terceiro da presente resolución.

