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ACTA DO SORTEO PÚBLICO PARA EFECTUAR O DESEMPATE RECOLLIDO NA ACTA DO
TRIBUNAL CUALIFICADOR DA SELECCIÓN DE TRES PERSOAS PARA OS POSTOS DE PEÓN DE
AGLOMERADO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS
MUNICIPAIS DOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE MENOS DE 20.000 HABITANTES ANUALIDADE

No Salón de Plenos da Casa do Concello de Rianxo, ás dez horas, do día 17 de outubro de 2016,
reúnese o Tribunal Cualificador que avaliou as probas selectivas para a selección de tres persoas para
os postos de peóns de aglomerado e a Secretaria Municipal como fedataria pública.
O motivo desta sesión é realizar o desempate indicado na Acta do día 14/10/2016 do Tribunal
cualificador deste proceso, que non se puideron resolver mediante o establecido nos apartados a), b) e
c) do punto 5 das bases de selección.
En primeiro lugar compróbanse papeletas cos nomes das persoas aspirantes implicadas.
Ás 10:10 h, despois de darlle a volta e barallar as papeletas cos nomes, a Secretaria Municipal realiza
o sorteo elixindo ao azar papeletas, e esa será a orde na que as persoas aspirantes queden incluídos
na listaxe definitiva.
Unha vez rematado o sorteo a listaxe definitiva queda como segue:

Núm. APELIDOS E NOME

TOTAL

1

PEREZ SUAREZ FRANCISCO

11

2

TUBIO GONZALEZ MANUEL

10,4

3

RIAL VILANOVA MARIA JESUS

9,2

4

DOMINGUEZ ABUIN DANIEL

9

5

CESPON MUÑIZ JOSE LUIS

8,2

6

FIGUEIRA CASTAÑO JESUS

8,2

7

PIÑEIRO OUVIÑA JOAQUIN

8

8

CASTRO FIGUEIRA ROSALINO

7,7

Non habendo máis asuntos que tratar, a Secretaria Municipal remata a sesión ás 10:20 h do 17 de
outubro de 2016, da que se estende a presente acta.
De acordo coas bases que rexen a convocatoria o Tribunal propón as persoas que se indican de
seguido para cubrir, temporalmente, as tres prazas de PEÓN AGLOMERADO para o Concello de
Rianxo:
APELIDOS E NOME
PEREZ SUAREZ FRANCISCO
TUBIO GONZALEZ MANUEL
RIAL VILANOVA MARIA JESUS

Tendo en conta o establecido no punto 5 das bases que rexen o citado proceso selectivo, estes tres
aspirantes con carácter previo á contratación terán que acreditar estar en situación de desemprego
para acceder ao posto de traballo, requisito esixido tamén no punto 3 da orden da subvención
concedida pola Deputación Provincial da Coruña.
Así mesmo, o Tribunal inclúe o resto de aspirantes que superaron o proceso, por orde de prelación,
que superaron as probas e non se incluíron na proposta de nomeamento, aos efectos indicados nas
ditas bases (substitución, baixas, enfermidade, ...).
Non habendo máis asuntos que tratar, sendo as once horas do 17/10/2016, a Presidencia remata a
sesión, da que se estende a presente acta, que será subscrita polos membros do Tribunal.
A presente acta será exposta no Taboleiro de anuncios do Concello e no sitio web municipal.

