JESUS MANUEL NUÑEZ DIAZ (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 06/10/2017
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D. JOSÉ IGNACIO LÓPEZ LÓPEZ, Secretario-Interventor do Concello de As
Nogais (Lugo)
CERTIFICO.- Que por resolución da alcaldía de data seis de outubro de dous mil
dezasete, adoptouse o seguinte acordo:
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE
ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO
Vista a resolución da Alcaldía do día tres de outubro, na que se aprobaba a lista
provisional de admitidos e excluídos da convocatoria en relación coas probas de
selección de persoal da praza vacante de auxiliar administrativo no cadro de persoal
municipal.

De acordo coas bases da convocatoria aprobadas xunto coa convocatoria en
resolución da Alcaldía do 30 de agosto de 2017, e conforme o establecido no artigo
233.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, en relación co
artigo 20 do Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración
xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos
funcionarios civís da Administración xeral do Estado, aprobado polo Real decreto
364/1995, do 10 de marzo, e no artigo 21.1.g), da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases
do réxime local,
RESOLVO
PRIMEIRO. Que se aprobe de forma definitiva a seguinte relación de aspirantes
admitidos e excluídos da devandita convocatoria:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:
APELIDOS E NOME

NIF

Anido Fernández Manoel Israel

33536448X

Bejarano Álvarez Carla

32889221A

Calderón de Arriba Mª José

33860282G

Digón López Ángela

51660843Z

Fernández Gómez Beatriz

33536049W

Fernández Pérez Sonia

33337045V

Raposo Rivas Karina

33330278N

Rodríguez Cabañas Miguel

33336523R
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Unha vez finalizado o prazo de presentación de reclamacións á lista provisional de
aspirantes e non existindo alegacións presentadas polos aspirantes da convocatoria.

EXCLUÍDOS:
— Ninguén..
SEGUNDO. A realización do primeiro exercicio comezará o día 17 de Outubro de
2017, ás 9:00 horas, no Salón Multiusos do Centro Sociocultural en As Nogais. Os
aspirantes deberán presentar a documentación de acreditación persoal.
TERCEIRO. Que se publiquen no taboleiro de anuncios do Concello así como na
páxina web municipal ( www.concelloasnogais.es), a lista definitiva dos aspirantes
admitidos e excluídos, para os efectos oportunos, e a data de convocatoria para o
primeiro exercicio.

Para que así conste expido o presente, de orde e co visto e prace do Sr.
Alcalde-Presidente, en As Nogais, a seis de outubro de dous mil dezasete.
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