ANUNCIO
Mediante resolución da concellería delegada de persoal de 7/05/2021 ditouse o seguinte acto administrativo:
LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, E PRAZO DE
ALEGACIÓNS/SUBSANACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 3
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL 2º PROCESO
Logo de finalizar o prazo de presentación de instancias para tomar parte do 2º proceso de selección para a
contratación laboral temporal, a tempo completo, de 3 PRAZAS DE AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL para o
Concello de Tui, que foi convocado mediante resolución desta Concellería de data 28 de abril de 2021 núm
2021-0111, esta Concellería no uso das facultades outorgadas pola lexislación vixente, RESOLVE:
1.- Aprobar provisionalmente a listaxe de persoas admitidas e excluídas do proceso de selección arriba
indicado, de acordo coa seguinte relación:
ADMITIDOS:
Apelidos e nome

D.N.I

Bastos Caballero Patricia
Romero Valverde Francisco
Jorge López Manuel
García Fernández María Isabel
Coniglio Yetman Flavia Julieta
Coniglio Yetman Tamara Camila
Rodríguez Alonso María
Sotelo Fariña Jorge
Rodríguez Gómez Manuel

***7549**
***8598**
***9214**
***1219**
***8157**
***8352**
***9301**
***1171**
***9452**

EXCLUÍDOS:
Apelidos e nome

D.N.I

Causas de exclusión

Gónzalez Pérez Marcos

***0634**

Non pagou taxa

Outeiral Vilas Adrián

***1382**

Declaración responsable sen asinar

Corbacho Rodríguez Alejandro

***8766**

Contido da declaración responsable
non acorde cás bases do proceso
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Silva Lemos Aarón

***0855**

Non presentou DNI
Declaración responsable sen asinar

Fernández Celix Nuria

***6497**

e falta de presentación de título
ESO, graduado escolar ou FP de
primeiro grado esixido

2.- Expoñer ao público a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, no taboleiro de anuncios da
sede electrónica do Concello de Tui (http://concellotui.sedelectronica.gal) e na súa páxina web (www.tui.gal),
aos efectos de que as persoas interesadas presenten as alegacións que estimen oportunas. As alegacións
deberán presentarse no rexistro xeral do Concello de Tui ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4º
da 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo
de tres días hábiles dende o seguinte á publicación. No suposto de se presentar a instancia fora do rexistro
xeral do Concello, será necesario remitila ao correo electrónico secretaria.persoal@tui.gal, o mesmo día da
súa presentación, na que debe aparecer o selo do rexistro do lugar no que se presentou, para que as
alegacións sexan tidas en conta.
3.- Darlle traslado desta resolución, á unidade de persoal e ó Pleno da Corporación, na próxima sesión que
se celebre.

Documento asinado dixitalmente á marxe.
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Mándao e asínao o Sr. Concelleiro de Persoal, José Ramón Magán Rivera.

