
 
Concello de Castrelo de Miño

DECRETO.
Asunto: Lista definitiva de admitidos ao proceso contratación laboral temporal a tempo 
completo de un tecnico do servizo linguistico agrupado Baños de Molgas-Castrelo de 
Miño. Expdte: 183/2016
Data: 22.08.2016

Vista a resolución de 12 de agosto pola que se aprobaba a listaxe de solicitantes 
admitidos e excluídos para a contratación laboral temporal a tempo completo de  un 
técnico  do  servizo  lingüístico  agrupado  Baños  de  Molgas  -  Castrelo  de  Miño,  e 
atopadas  conformes,  transcorrido  o  prazo  de  subsanación  sen  que  os  excluídos 
fixesen uso do mesmo e habendo chegado por correo (19/08/16) unha nova solicitude 
presentada en prazo nun Rexistro da AEAT, esta Alcaldía, en uso das facultades que 
lle confire a lexislación de aplicación, RESOLVE:

PRIMEIRO: Aprobar a seguinte lista definitiva de admitidos e excluídos:

Lista de  admitidos:

Alexandre Román Vazquez

Natividad Borrajo Pazos

Miguel Arce Méndez

Raquel Fernández Parada

Laura Isabel Rubio Rendo

Estela Suárez Recouso

César Fernández Guzmán

Gema Sanjurjo Rodríguez

Verónica Taboada Lorenzo

Lista de excluídos:

Nome e apelidos

María Luisa Fernández Rodriguez

Paula Costa González

SEGUNDO: Aprobar a relación nominal dos membros do tribunal cualificador, que se 
reunirá  o  día  23 de agosto  ás 10:00 horas  para  a  valoración do  concurso  e  que 
quedará constituído por:

 PRESIDENTE: 

-       Ana Mª Guerra Villamarín,  funcionaria do Concello  de Castrelo de 
Miño. 

 VOGAIS: 

-    Carlos  Abeledo  Fernández, funcionario  do  Concello  de  Castrelo  de 
Miño.

-     Mª Concepción Martínez Taboada, funcionaria do Concello de Rairiz de 
Veiga.

 



 
Concello de Castrelo de Miño

-  M.ª del Portal Viso González, persoal laboral do concello de Castrelo de 
Miño.

 SECRETARIA: 

-      Jose Ramón Barreiro Nieves, funcionario do Concello de Castrelo de 
Miño (con voz e sen voto) 

TERCEIRO: Proceder a publicación no taboleiro de anuncios do concello e na páxina 
web do Concello de Castrelo de Miño (www.castelo.gal).

Castrelo de Miño, vintedous de agosto de 2016.
O alcalde A secretaria

Xurxo Rodríguez Méndez
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