EXCMO. CONCELLO DE TUI

ANUNCIO
administrativo:
LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, E PRAZO DE
ALEGACIÓNS/SUBSANACIÓNS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXE DE
RESERVA PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS DE PRAZAS DE PROFESOR/A DO
CONSERVATORIO E/OU NA ESCOLA DE MÚSICA DE TUI NA ESPECIALIDADE DE CLARINETE
Logo de finalizar o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso de selección para a
confección de listaxe de reserva para contratacións temporais de prazas de profesor/a do conservatorio e/ou
na Escola de Musica de Tui na especialidade de clarinete que foi convocado mediante resolución desta
Concellería de data 18 de xuño de 2021 núm 2021-0903, 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
GARCÍA BOENTE SOFÍA
GONZÁLEZ NUNES VANESA
MOREIRA MATA MIGUEL

DNI
***7784**
***6301**
***8207**

EXCLUÍDOS:
Apelidos e nome
CARRERA CARRERA ADRIANA

DNI
***7815**

GONZÁLEZ PENAS DANIEL

***1975**

Motivo
Non presenta declaración responsable
Falta de presentación de titulo ou
certificado de materias que acrediten a
especialidade en clarinete

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
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JOSE RAMÓN MAGAN RIVERA (1 para 1)
Concelleiro
Data de Sinatura: 14/07/2021
HASH: 503086cef59ba8d6115eb0b24f3c00c4

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 14/07/2021 ditouse o seguinte acto

EXCMO. CONCELLO DE TUI

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.
Mándao e asínao o Sr. Concelleiro de Persoal, José Ramón Magán Rivera.

Praza do Concello nº 1 . 36700 - Tui . Teléfono: 986 603 625 . Fax: 986 604 148

Páxina 2/2

Cod. Validación: C2W6PJP5PCCRSZXJR5X3R7GN2 | Corrección: https://concellotui.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2

Documento asinado dixitalmente á marxe.

