
 
Concello de Monterroso

 Decreto.- Monterroso, 05 de xuño de 2018

No  proceso  selectivo  convocado  por  Xunta  de  Goberno  Local  de  dia 
30/05/2018 para a contratación de un socorrista, persoal laboral temporal, esta contratación 
subvencionarase con cargo á  axuda outorgada pola  Consellería  de Economía,  Emprego e 
Industria, ao abeiro da Orde do 12 de decembro de 2017 (Subvencións para a contratación de 
traballadores  desempregados  en  colaboración  coas  entidades  locais  TR351a  2018/22-2)  ó 
Concello de Monterroso, logo da oferta de emprego realizada o Servicio Público de Emprego 
de Galicia realizada o dia 01 de xuño de 2018, e unha vez recibido o resultado da selección 
realizada polo Servicio Público de Emprego de Galicia, acordase publicar a lista definitivade 
admitidos  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello  e  na  páxina  web  municipal 
WWW.monterroso.es.

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes ADMITIDOS/AS no proceso de selección de 
socorrista para o servicio de “Servizo de salvamento e socorrismo acuático na piscina municipal” 
no Concello de Monterroso: 

Apelidos e nome:
Melendo López Jesús

 SEGUNDO.- Citar aos membros do tribunal cualificador para a súa constitución, o día 18 de 
xuño de 2018 as 09:30 horas, no salón de Plenos do Concello de Monterroso.

TERCEIRO.- os aspirantes poderán recusar ós membros do Tribunal e estes deberán absterse 
nos termos e circunstancias previstos nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 01 de outubro.

CUARTO.- Publicar o presente decreto no taboleiro de anuncios e na web www.monterroso.es. 

Mándao e asínao o señor alcalde, do que eu, secretaria, dou fe.  

O alcalde                                               A secretaria-Interventora

Miguel Rico Gómez                      Maria del Pilar Darriba Muñoz

Concello de Monterroso

Plaza de Galicia, 1, Monterroso. 27560 Lugo. Tfno. 982377001. Fax: 982377617
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