EXCMO. CONCELLO DE TUI

ANUNCIO

administrativo:
REQUIRIMENTO DOCUMENTACIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO
COMPLETO DE 1 PERSOA DESEMPREGADA COMO PEÓN PARA A REALIZACIÓN DO SERVIZO
DENOMINADO "FOMENTO DO EMPREGO RURAL 2021”.
O secretario do tribunal avaliador do proceso selectivo de 1 persoa desempregada como peón para a
realización do servizo denominado Fomento do Emprego Rural 2021, publicou con data 07.07.2021 a
listaxe provisional das puntuacións acadadas polas persoas aspirantes, na que se propón para a súa
contratación a:
A DON ABDELHADI BAATI con DNI ***0418**

Segundo o indicado no punto 8 das bases de selección, no prazo de dous días hábiles contados a partir
do seguinte ó da publicación da relación de aspirantes propostos no taboleiro de anuncios do Concello, os
aspirantes propostos para ocupar as devanditas prazas deberán presentar a documentación acreditativa
dos requisitos sinalados na base 3, así como aquela que sexa requirida para formalizar a súa contratación
e así poder acceder ó posto de traballo, ademais de realizar o preceptivo curso de prevención de riscos
laborais, perdendo os seus dereitos se así non o fixera.
Ao abeiro da competencia atribuída a esta concellaría delegada de Persoal (resolución de delegación
24.06.2019 nº 2019-0720) RESOLVE:
RESOLVO,
1 Aceptar a proposta do tribunal avaliador.
2 Requirir á persoa candidata arriba relacionada, para que no prazo de 2 días hábiles, a partir da
publicación desta resolución presenten a documentación seguinte, perdendo os seus dereitos a ser
contratadas de non facelo (agás que xa a presentaran na solicitude de presentación, neste caso,
deben indicalo no impreso de entrega de documentación); anexo de entrega de documentación de
proceso selectivo, 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 e modelo para a retención do IRPF.
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JOSE RAMÓN MAGAN RIVERA (1 para 1)
Concelleiro
Data de Sinatura: 13/07/2021
HASH: 503086cef59ba8d6115eb0b24f3c00c4

Mediante resolución da Concellaría delegada de Persoal de data 13/07/2021 ditouse o seguinte acto
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3 Darlle traslado do presente acordo á unidade de persoal, e ó Pleno na primeira sesión que se
celebre.
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Mándao e asínao o Sr. Concelleiro de Persoal, José Ramón Magán Rivera.
Documento asinado dixitalmente á marxe.

