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Administración Local
Municipal
Arteixo
Persoal
Listaxe definitiva de admitidas/os e excluídas/os nunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL)
ANUNCIO
APROBACIÓN LISTAXE DEDINITIVA DE ADMITIDAS/OS E EXCLUÍDAS/OS NO PROCESO DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE
PERSOAL LABORAL FIXO DO POSTO DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL DO CONCELLO DE ARTEIXO
Segundo Decreto da Alcaldía n.º 2549/2021, do 8 de setembro de 2021, apróbase a listaxe definitiva de admitidas/
os e excluídas/os ao proceso selectivo para cobertura, por procedemento de concurso-oposición, dunha praza de persoal
laboral fixo do posto de axente de emprego e desenvolvemento local, con indicación dos motivos de exclusión, no seu caso,
e con indicación do lugar, día e hora do inicio do proceso selectivo.
ADMITIDAS/OS:
1. GARCÍA MALLO, IRENE
2. LAMAS BECEIRO, MÓNICA
3. LÓPEZ TUSET, JULIA
4. PIÑEIRO GONDAR, BEATRIZ
5. RODRÍGUEZ VENTUREIRA, CÉSAR
EXCLUÍDAS/OS:
1. O
 USINDE VÁZQUEZ, MÓNICA (falta acreditación pago de taxas ou certificado acreditativo da exención do pago das
mesmas).
Convocatoria do lugar, hora e data para a realización do 1.º exercicio da fase de oposición (exame teórico): convocar aos
membros do Tribunal para o día 24 de setembro de 2021, ás 9.00 horas, para a constitución do mesmo e preparación do
primeiro exercicio da fase de oposición (exame teórico) no Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello de Arteixo, e
convocar ás/aos aspirantes admitidas/os, en chamamento único, para a realización do primeiro exercicio o mesmo día ás
12.30 horas, Salón de Plenos da Casa Consistorial do Concello de Arteixo.
As medidas preventivas e de seguridade da actual situación sanitaria, de obrigado cumprimento, son as seguintes:
–A
 s/os aspirantes deberán vir provistos obrigatoriamente de mascarilla quirúrxica ou equivalente (fpp2 homologada). No control de acceso, os membros do tribunal quedan habilitados para solicitar a substitución dunha mascarilla non quirúrxica, facilitando unha municipal á/ao opositora/or. A negativa de uso obrigatorio de mascarilla ou de
substitución da mesma pola mascarilla quirúrxica facilitada, significará a imposibilidade de acceder ao recinto de
exame, resultando directamente como Non presentada/o.

–A
 s/os aspirantes deberán facer uso obrigatorio do xel hidroalcoholico posto a disposición á entrada e á saída do
exame.
Arteixo, 9 de setembro de 2021.
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–A
 s/os aspirantes deberán vir provistos do seu propio bolígrafo azul e demais material de escritura que consideren
necesario.

