Expt. 2022025713

Examinado o informe proposta elaborado polo Servizo de Recursos Humanos con data 26/07/2022
e que literalmente transcrito di:
“Co obxecto de proceder a cobertura dunha PRAZA DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA con carácter de persoal laboral temporal mediante contrato de duración determinada na
modalidade de circunstancias da produción, ao abeiro do Programa FONL 2022 da Excma. Deputación
Provincial da Coruña (Resolución número 2022/23391, do 12 de maio de 2022, pola que se aproba a
concesión definitiva das subvencións correspondentes ao programa FONL: subvencións dirixidas aos
concellos, agrupacións de concellos, mancomunidades e outras entidades locais da provincia da Coruña para
SNL -BOP nº 94 do 19/05/2022)-, solicitouse a oficina de emprego unha relación de aspirantes. Os cales se
lles comunicou dende o negociado de recursos humanos a necesidade de presentar instancia e aportar méritos
para participar en dito proceso.
Unha vez revisada a documentación presentado polos solicitantes, proponse a concelleira delegada da Area
de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Económica, Turismo,
Estatística e Edusi a adopción das seguintes resolucións:
Primeira.- Aprobar a relación definitiva de persoas admitidas que é a seguinte:
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS

NOME

DNI

CAL ROZADOS MARIA ISABEL
FREIRE DOPICO CARLOTA
GUISANTES ALONSO MIGUEL
PAZ FERNANDEZ DOMINGO
VARELA CAABEIRO AURORA VALENTINA
VILLAR MARTINEZ NATALIA

***1351**
***0439**
***7112**
***6565**
***0804**
***6859**

Segunda.- Modificar a data inicialmente prevista do inicio do proceso para o venres 29 as 9:30 nunha das
salas de comisións.
Terceira.- A data da fase 2 (entrevista persoal) será obxecto de publicación posterior.
Non obstante, vostede resolverá.”

Examinada asímesmo a documentación que o acompaña, así como o informe da Intervención.

Decreto.- Vista a proposta apróboa nos seus propios temos.
Así o manda e asina a concelleira delegada titular da Área de Economía, Facenda e Patrimonio,
Recursos Humanos, Emprego, Promoción Económica, Turismo, Estatística e Edusi mediante
delegación conferida por resolución da Alcaldía-Presidencia de data 08/07/2019 na Casa do
Concello de Ferrol o día que figura na sinatura dixital
Dou fe,
O secretario xeral
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