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Anuncio da lista provisional de admitidos/excluídos ao concurso para a provisión de distintos postos de traballo

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos, mediante Resolución número 1951/2021 
de data 9 de novembro de 2021, aprobou o seguinte:

Visto o informe do xefe da Área de Urbanismo e Réxime Interior no que pon de manifesto que rematou o prazo de pre-
sentaren solicitudes ao concurso para a provisión de varios postos de traballo vacantes no Concello de Cambre convocado 
mediante anuncios publicados no Boletín Oficial do Estado número 172, de data 20 de xullo de 2021; no Diario Oficial 
de Galicia n.º 119, de data 24 de xuño de 2021, e no Boletín Oficial da Provincia n.º 146, de data 2 de agosto de 2018, 
segundo a base cuarta das que rexen a convocatoria do mesmo.

En uso das atribucións que me foron conferidas polo señor alcalde segundo a Resolución núm. 1323/2019, do 1 de 
xullo, RESOLVO:

1.º.–Aprobar a lista provisional de admitidos/excluídos ao posto de Auxiliar Administrativo do Área de Cultura:

a) Lista provisional de admitidos:

N.º 1.º apelido 2.º apelido Nome

1 COMINO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

2 GUSANO RODRIGUEZ SONIA

3 MALLO CANCELA SUSANA

4 SOTO SOTO MONTSERRAT

5 SUEIRO MEJUTO SILVIA MARÍA

6 YAÑEZ PITA RITA

b) Lista provisional de excluídos:

N.º 1.º apelido 2.º apelido nome Motivo

1 DIAZ CANO MARIA Non acredita a antigüidade de dous anos requirida como funcionaria de carreira

2 CASTRO PROBAOS JOSE MANUEL Non acredita a súa condición de funcionario de carreira

3 TELLADO CAMPOS PATRICIA Non acredita a súa condición de funcionario de carreira

2.º.–Aprobar a lista provisional de admitidos/excluídos aos postos de Operario de Servizos:

a) Lista provisional de admitidos:

Ningún.

b) Lista provisional de excluídos:

Ningún.

3.º.–Conceder un prazo de dez días para reclamacións ou observacións a ditas listas contado a partir da publicación 
do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

Ditas reclamacións ou observacións, se as houbera, resolveranse polo mesmo órgano que aprobou a lista provisional a 
través de resolución pola que se aprobará a lista definitiva, que se publicará igualmente no Boletín Oficial de Provincia, no 
taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

En Cambre, a 9 de novembro de 2021.

A concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos

María Dolores Pan Lesta
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