TERRA DE SANXENXO
No Concello de Sanxenxo, ás 15 horas do día 6 de xuño de 2016, procédese a revisar a documentación
presentada por os aspirantes e admitir ós que se relacionan á realización da proba selectiva, a cal se fará
o MÉRCORES 8 de XUÑO de 2016 ás 10:00 horas da mañá no Salón de Plenos do Concello de Sanxenxo. Os
aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo e DNI para a realización da proba práctica.
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS Ó PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
POR INTERINIDADE DUN/HA INFORMADOR/A DE TURISMO NO CONCELLO DE SANXENXO
Apelidos

COSTAS LAVANDEIRA
FERREIRA TELMO
GÓMEZ PALLARES
LEAL OTERO
MONTENEGRO RIVAS
PÉREZ LAGE
PIQUENQUE MORENO
RODAS RECUNA
RODRÍGUEZ CARBALLO
RODRÍGUEZ FONTÁN
SEGADE COUTO

Nome

DNI

LAURA
SERGIO
DANIEL
MARGARITA
SHEILA
LUISA
ALICIA
LUCÍA
NOELIA
Mª DEL PILAR
MARI CARMEN

76931389T
77406281B
77418201V
44085354N
77400124H
32661716Z
44088223Y
77460683H
77407737H
35300706F
77411307T

Documentación pendente

REVERSO CARNÉ DE CONDUCIR

Aqueles aspirantes que, por calquer motivo, non aparecen no listado de admitidos, e entendan que sí deberían estar,
deberán presentarse á proba o mesmo día e alegar xustificación válida conforme presentaron en rexistro válido e en
tempo instancia de solicitude, así como presentarse cos documentos orixinais exisidos nas bases.
De xeito excepcional, aqueles aspirantes que na relación teñen documentación pendente de presentar, son
admitidos provisoriamente, os cales deberán presentar dita documentación como moi tarde o día da proba, de non
facelo consideraranse automáticamente excluídos.
* De non presentar documentación válida no prazo indicado excluirase da convocatoria de xeito definitivo.
De acordó o disposto no artigo 114.1 da Lei 30/1992, da Lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, cabe interponer recurso de alzada perante a Alcaldía Presidencia, como
órgano que nomeou o Presidente do Tribunal, sen perxuízo de calquera outro que se estime conveniente e do que
estableza a resolución do órgano de gobernocompetente, na que se proceda ós nomeamentos procedentes. O
prazo será dun mes a partir dende o seguinte á publicación da presente lista no taboleiro de anunciios da entidade
local, sita na rúa Consistorio, 4-6.
Sanxenxo, 6 de xuño de 2016

