CONCELLO DE MONTERREI
Rua Fontiñas, 2 - 32618 ALBARELLOS - MONTERREI - OURENSE
Telf. 988 418 002 - Fax 988 425 700 - e-mail: concello@monterrei.es

SEC 2017-4

Monterrei, 15 de Xuño de 2017

EDICTO
O alcalde, con data de 15 de xuño de 2017, ditou a seguinte resolución:
PROVIDENCIA DA ALCALDÍA
1º. De conformidade co que establecen as bases para a creación dunha bolsa de emprego no
servizo de axuda no fogar do Concello de Monterrei, que aprobou esta Alcaldía mediante
resolución do 7 de febreiro de 2017 e que foron publicadas no taboleiro de edictos do
Concello nesa mesma data, na que se recollen que, expirado o prazo para reclamacións,
emenda de erros ou achega de documentación complementaria o alcalde ditará resolución da
lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección.
2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos e excluídos é a seguinte:
ASPIRANTES ADMITIDOS:
NUM

NOMBRE

DNI

1

ROSA MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ

76722404Q

2

PILAR PÉREZ MENESES

76728073G

3

MONTSERRAT GARRIDO LAMAS

34727961P

3º. Para os efectos de avaliar os méritos acreditados, reunirase unha comisión, que estará
integrada polos seguintes membros:
•
•
•

Presidente: María del Mar Meno Méndez (traballadora social da Mancomunidade de
Municipios da Comarca de Verín ).
Vogal: María Pilar Zarraquiños Novelle (auxiliar administrativo do concello de Monterrei).
Secretario-vogal: Paulino Fernández Salgado (secretario dos concellos de Monterrei e
Cualedro).

A comisión está facultada para interpretar e resolver as cuestións que poidan suscitarse na
aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de
economía, celeridade e eficacia.
O tribunal valorará a documentación presentada de acordo co baremo de méritos que figuran
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nestas bases.
4º. O exame terá lugar o día 16 de xuño de 2017 as 11:00 h. na Casa de Cultura de
Albarellos. O exame constará dunha proba consistente en desenvolver un exame con 4
preguntas:

•

A puntuación mínima para superar esta proba será de dez puntos.

•

Esta proba e eliminatoria.

•

Tempo máximo da proba: 1 hora.

O alcalde
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José Luis Suárez Martínez

