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MNR

Lista provisional dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a selección de
persoal funcionario interino, asesoras/es xurídico sociais, por programas e creación dunha bolsa para
nomeamentos.
Por resolución da concelleira delegada de Seguridade Cidadá e Persoal de 22/09/2022, resolveuse o seguinte:
“Primeiro.- Aprobar a lista provisional dos/das aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo
convocado para a selección de persoal funcionario interino, asesoras/es xurídico sociais, por programas e creación
dunha bolsa para nomeamentos.

C.I.F. P-1503100-H

ADMITIDOS/AS:

ADMITIDOS/AS
Nº ORDE
1

APELIDOS E NOME

DNI

MILLAN CASTELEIRO, PEDRO JOSE

****99***

EXCLUÍDOS/AS:

EXCLUÍDOS/AS
Nº ORDE

APELIDOS E NOME

DNI

MOTIVO DA EXCLUSIÓN

1

PAZOS RIVAS, LUISA ISABEL

****52***

Non achega autoavaliación

2

BOUZA CALVO, RUBÉN

****33***

Non achega autoavaliación

3

GONZALEZ GIL, ISABEL

****65***

Non achega autoavaliación

4

EL KORTBI MARTINEZ, HAMID

****77***

Non achega instancia, relación de méritos
e autoavaliación

5

VAZQUEZ BARREIRO, SILVIA

****13***

Non achega instancia, DNI, relación de
méritos e autoavaliación

Segundo.- Excluír definitivamente do proceso selectivo convocado para a selección de persoal funcionario interino,
asesoras/es xurídico sociais, por programas e creación dunha bolsa para nomeamentos, á aspirante que se
relaciona a continuación por presentar a súa solicitude fóra do prazo estipulado:
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EXCLUÍDA DEFINITIVA
Nº ORDE
1

APELIDOS E NOME
BERNEDO LOUREDA, TANIA

DNI
****21***

MOTIVO DA EXCLUSIÓN
Fóra de prazo

Terceiro.- Os/as aspirantes non admitidos/as disporán dun prazo de 3 días hábiles contados dende o seguinte ao da
publicación da resolución da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as na páxina web municipal, co fin de
emendar o defecto que motivara a súa non admisión ou presentar reclamacións.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición
ante a Alcaldía-Presidencia, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da notificación do presente acto, ao
abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das

C.I.F. P-1503100-H

administracións públicas; ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de A Coruña que corresponda, no prazo de dous meses, desde o día seguinte ao da recepción da
presente notificación, de acordo co establecido nos artigos 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 13 de xullo.
Non poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, se se interpuxera o potestativo de reposición, en tanto
non se resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta do mesmo polo transcurso do prazo dun mes
desde a súa interposición, de acordo co establecido no artigo 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
Neste caso, o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous meses desde a
resolución expresa do recurso, a contar desde o día seguinte ao da notificación do mesmo; ou ben, seis meses, a
contar desde o día seguinte en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo o citado recurso
potestativo de reposición.
O que se publica aos efectos do disposto no punto 2.3.1 das bases específicas desta convocatoria.
Culleredo, a data da sinatura dixital
A concelleira delegada de Seguridade cidadá e Persoal
FIR$CDSRR
FIGUEROA FUENTES,
MARTA MARIA
Concelleira delegada de
seguridade cidadá e persoal
22/09/2022 15:19

P.D. (Resolución do 13.07.2020;
BOP núm. 114, do 23.07.2020)
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