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TECNICA PERSOAL
Data de Sinatura: 12/09/2019
HASH: 3b2df0a66062346436e42f0284f1a8b3

Expediente 3944/2019

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección de (4)
traballadores/as mediante un contrato laboral en prácticas (Diplomado/Grado en
relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en
Dirección e Xestión Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria /
Grao en Educación Primaria) ao abeiro do Programa Provincial de Fomento da
Empregabilidade na provincia de Pontevedra “O teu primeiro emprego”
En cumprimento da Base oitava e novena do proceso selectivo fanse públicas as
Resolucións do Tribunal Cualificador encargado da selección de catro traballadores ao
abeiro do Programa Provincial de Fomento da Empregabilidade na provincia de
Pontevedra “O teu primeiro emprego”.
1.Facer públicos os méritos dos aspirantes admitidos consonte ás Bases do proceso
selectivo obténdose os seguintes resultados:

b) Diplomado/Grado en relacións laborais:

c) Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria:
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MIGUEL RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR (2 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 12/09/2019
HASH: c4bdf470637bfe2bcaa0cdea52e6990c

a) Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión
Pública:

De acordo coas cláusulas oitava e novena das Bases do proceso selectivo o Tribunal
Cualificador formula proposta de contratación en favor de Eva Lojo Maestu e Susana
Estévez García (Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección
e Xestión Pública), Andrea Caamaño Torres (Diplomado / Grao en Relacións Laborais)
e Isabel Rodríguez Torres (Mestre especialidade en Educación Primaria / Grao en
Educación Primaria) e requirirlles a aportación da seguinte documentación dentro do
prazo de tres días hábiles seguintes á publicación da proposta de nomeamento:
1) Documento Nacional de Identidade.
2) Tarxeta da Seguridade Social.
3)Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións
públicas e de
non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.
4) Aportar a titulación correspondente:

No caso de que o aspirante proposto renunciase ao posto de traballo, non aporte a
documentación requirida ou ben non cumpla cos requisitos para o acceso ao posto
convocado indicados poderase formular nova proposta a favor dos que lle sigan na
orde de puntuación que quedarán en lista de espera a estes efectos.
2. Elevar a seguinte proposta á presidencia para a súa aprobación.
Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderá ser recorrida en alzada ante o Presidente, segundo establece os
artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo
a redacción dada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro. O recurso poderá interpoñerse ante o órgano que ditou o acto que se impugna ou
ante o competente para resolvelo. Se o recurso se interpuxese ante o órgano que ditou o acto impugnado, este deberá remiti-lo ao
competente no prazo de dez días, co seu informe e cunha copia completa e ordenada do expediente. O titular do órgano que ditou o
acto recorrido será responsable directo do cumprimento do previsto no parágrafo anterior.
O prazo para a interposición do recurso de alzada será dun mes se o acto fose expreso. Se non o fose, o prazo será de tres meses e
contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa
específica, se produzan os efectos do silencio administrativo.
Transcorridos ditos prazos sen terse interposto o recurso, a resolución será firme para todos os efectos.
O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de tres meses. Transcorrido este prazo sen que resolución, poderá entenderse
Praza do Concello, 1 * 36630 - CAMBADOS * Tfnos. 986-52.09.02 /09.43/09.51 * Fax: 986-52.48.66 * Nº Rexistro Entidades Locais: 01360062 * C.I.F.: P-3600600E

Cod. Validación: 4XTGEYTWJXYHC3W6WX2KGNJD7 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3

-Diplomado/Grado en relacións laboráis
-Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión
Pública
-Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria

desestimado o recurso.
Contra a resolución do recurso de alzada non caberá ningún outro recurso administrativo, salvo o recurso extraordinario de revisión
nos casos establecidos no artigo 118.1 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
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