EXCMO. CONCELLO DE TUI

Mediante Resolución da Alcaldía en funcións de data 11/09/2019 se ditou o seguinte acto
administrativo,
REQUIRIMENTO DOCUMENTACIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN
PRACTICAS DE 4 PERSOAS DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA
EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

O secretario do tribunal avaliador do proceso selectivo para contratación laboral en prácticas de 4
persoal dentro do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra, publicou
con data 11/09/2019 a proposta definitiva de aspirantes para a súa contratación, unha vez resoltas
as alegacións e propondo definitivamente aso seguintes aspirantes para contratar:
1.- Guía turístico: Andrea Fernandez Couñago.
2.- Enxeñeiro forestal: Raquel Gonzalez Iglesias.
3.- Técnico audiovisuais: María Auxiliadora Pallares Álvarez.
4.- Xornalista: Yolanda Gonzalez Vazquez.
Ao abeiro da competencia atribuída no artigo 21.1 g) da Lei 7/1985, de 2 de abril Reguladora de
Bases de Réxime Local, competencia indelegable segundo o disposto no artigo 21.3 da mesma
norma e en concordancia co indicado no artigo 205.5 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego
Público de Galicia,
Vista a resolución de Alcaldía de data 05/09/2019 pola que se delegou no primeiro tenente de
Alcalde, Rafael Estévez Martínez, a totalidade das funcións da Alcaldía, durante os días do 9 ao 13
de setembro,
RESOLVO
1 Aceptar a proposta do tribunal avaliador.
2 Requirir os candidatos arriba relacionados, para que no prazo de 3 días hábiles, a partir da
publicación desta Resolución presenten a documentación seguinte, perdendo ó seu dereitos a ser
contratado de non facelo; anexo de entrega de documentación de proceso selectivo, fotocopia
compulsada do DNI, certificado médico oficial que acredite a súa condición de apto para o
desenvolvemento das funcións do posto, fotocopia da tarxeta da seguridade social, certificado
bancario de número de conta, modelo para a retención do IRPF,declaración de non estar incurso
en causas de incompatibilidade e copia da titulación necesaria.
3 Darlle traslado do presente acordo á unidade de persoal, e ó Pleno na primeira sesión que se
celebre.
O Sr. Alcalde en funcións, Rafael Estevez Martinez en Tui.
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RAFAEL ESTÉVEZ MARTÍNEZ (1 para 1)
Alcalde en funcións
Data de Sinatura: 11/09/2019
HASH: 549860ecc954b0adac7dfd58638410a6

ANUNCIO
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