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  ANUNCIO

En  relación  co  proceso  selectivo  que  se  está  a  tramitar  para  a  selección  de 
DUAS/DOUS DESEMPREGADAS/OS para a  contratación laboral  temporal  de dous 
forestais-oficiais  de  3ª  e  o  desenvolvemento  da  actuación  denominada 
VALORIZACION  FORESTAL  DO  CONCELLO  DE  ORTIGUEIRA  subvencionado  pola 
Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da orde do 31 de decembro 
de 2017 pola que se establece as bases que regulan as axudas e subvencións para  
o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) e se procede a súa convocatoria  
para  o  exercicio  do  ano  2018  (DOG núm.  26,  do  6  de  febreiro  de  2018),  ,  de 
conformidade co disposto na base cuarta de dito proceso e unha vez remitida pola 
Oficina  do  Servizo  Galego  de  Colocación  a  listaxe  de  candidatas/os 
preseleccionadas/os faise publica a mesma

            CANDIDATOS/AS  PRESELECCIONADAS/OS  PARA  O  POSTOS  DE 
XARDIÑEIRO-OFICIAL 3ª

ANEIROS NOVO MIGUEL ANGEL

ANGEL REY FELIX

CLARKE ANTONY STUART

DE JESUS RAIMUNDA MARIA

DOVALE CAO VICENTE

FERNANDEZ FOLGUEIRA MARIA JOSE

FOJO CHAO EMILIO ALFONSO

FOJON CASTIÑEIRAS ALEJANDRA

GALDO ALONSO JUAN JOSE

GOMEZ GARCIA MANUEL

HORJALES PORTO LUIS

MENDEZ TEIJEIRO JOSE MANUEL

MOURA ALVES LUIS CARLOS

NOVO RODRIGUEZ JUAN ANDRES

PENA SOTO DIONISIO

PEREZ PRIETO JOSE HERMINIO

PITA LUACES JOSE

RODRIGUEZ SANTALLA JUAN CARLOS

RODRIGUEZ BOUZA JAVIER

RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO

   Ditas/os candidatas/os, de estar interesados en participar  no proceso selectivo, 
deberán presentar no Rexistro Xeral, no prazo comprendido entre o 14 ao 18 de 
xuño de 2018, ambos inclusive,  a solicitude xunto coa documentación a que se 
refire a cláusula terceira das bases:

         a) fotocopia do DNI.

         b)  Currículo,  méritos  alegados  aos  efectos  desta  convocatoria  e  
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documentación xustificativa dos mesmos
         c)  informe  médico  no  que  se  faga  constar  que  o  aspirante  non  padece  
enfermidade  ou  defecto  físico  que  impida  a  realización  das  probas  físicas  e  o  
desempeño  das  correspondentes  tarefas  dos  postos  a  que  se  optan.  (Se  por 
causas  non  imputables  o/a  interesado/a  non  puidese  presentar  o  
mencionado  documento  médico  neste  prazo  deberao  presentar  
posteriormente,  en  todo  caso  antes  da  sinatura  do  correspondente  
contrato.
         d) No seu caso, documentación prevista no punto g) da cláusula segunda das  
bases: (Fotocopia do certificado de minusvalía, debidamente actualizado, expedido  
polo órgano competente; Sentencia xudicial firme ou informe dos servizos sociais  
municipais;  Informe  de  Vida  Laboral  actualizado;  Informe  dos  servizos  sociais  
municipais) 

 

            O que se fai publico a efectos de notificación aos interesados e para xeral 
coñecemento

Documento asinado dixitalmente a súa marxe
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