ANUNCIO
Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 23/06/2021 ditouse o seguinte acto
administrativo:

REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACION PARA NOMEAMENTO INTERINO PARA A PRAZA DE
AUXILIAR DE ARQUIVO E BIBLIOTECA, GRUPO C, SUBGRUPO C-2.
Con data 17.06.2021, o secretario do tribunal avaliador das probas selectivas para a cobertura interina
da praza de auxiliar de arquivo e biblioteca grupo C, subgrupo C-2, publicou as puntuacións acadadas
polas persoas aspirantes, onde se propoñía para a o nomeamento coma funcionario interino a :
•

Don Ramón Nogueira González con DNI **0625**.

Concedendo un prazo de 3 días hábiles para a presentación de reclamacións contra o resultado
provisional, prazo que rematou o 22/06/2021, sen que conste a presentación de reclamación ou enmenda
algunha.
Por todo o anteriormente exposto esta concellería delegada de Persoal (resolución de delegación 24/06/2019
nº 2019-0720),
RESOLVO
1. Aceptar a proposta de nomeamento interino de Don Ramón Nogueira González efectuada polo
tribunal.
2.Requirir a Don Ramón Nogueira González con DNI **0625** para que no prazo de 5 días hábiles, a
partir da publicación desta resolución presente a documentación seguinte, salvo que xa obre en poder
desta administración, perdendo ó seu dereitos a ser contratados 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 compulsada
do título sinalado no artigo 4 das bases, fotocopia da tarxeta da seguridade social, certificado bancario
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de número de conta, modelo para a retención do IRPF, declaración de non estar incurso en causas de
incompatibilidade e certificación negativa do Rexistro Central de Delicuentes Sexuais ou ben autorización
ó Concello para a obtención do mesmo.
3 Darlle traslado do presente acordo a unidade de persoal, e o Pleno na primeira sesión que se celebre.
Mándao e asínao o sr Concelleiro de Persoal, José Ramón Magán Rivera.
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