
 
Concello de Monterroso

 Decreto.- Monterroso, 27 de setembro de 2018

No  proceso  selectivo  convocado  por  decreto  de  dia  16/08/2018  para  a 
realización  dunha  segunda  ampliación  da  bolsa  de  emprego  de  persoal  laboral 
temporal de auxiliares de axuda no fogar do Concello de Monterroso aprobadas as 
bases con data de 31/05/2017, logo do anuncio publicado no BOP de 23 de agosto de 
2018 e unha vez aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos por decreto de 
20 de setembro de 2018, publicada no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina 
web municipal WWW.monterroso.es, e rematado o prazo para resolvelas reclamacións 
ou emendas de solicitudes á lista provisonal de admitidos e excluídos, 

RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes ADMITIDOS/AS.

Nome DNI
1.- Dolores Fernández Vila 33855772W

Segundo.- Aprobar a lista definitiva de aspirantes EXCLUÍDOS/AS.

Nome DNI Motivo
1. José Manuel Matos López 32772373H 1

(1)Xa esta admitido na primeira ampliación de dita bolsa, polo tanto xa esta na bolsa.

TERCEIRO.- Citar aos membros do tribunal cualificador para a súa constitución, o día 
01 de outubro de 2018 as 09:55 horas, no salón de Plenos do Concello de Monterroso.

CUARTO.- Citar aos membros do tribunal cualificador e aos aspirantes admitidos para 
o vindeiro día 01 de outubro de 2018, no salón de Plenos do Concello de Monterroso, 
co  obxecto  de  proceder  á  realización  das  entrevistas  na  hora  que  se  indica  a 
continuación.  Os/as aspirantes deberán  vir  provistos  de  DNI  ou  documento  que o 
substitúa.

Entrevistas: 10:00 horas.

QUINTO.-  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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