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ANUNCIO

RESULTADO  DAS  PROBAS  SELECTIVAS  PARA  A  PROVISIÓN, 
MEDIANTE    PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL LABORAL   
TEMPORAL QUE PRESTARÁ SERVIZOS CON CARGO AO PLAN 
DE  EMPREGO  PROVINCIAL  2011  (PLAN  LUGO  EMPREGA)  NO 
EXCMO. CONCELLO DE LUGO

CATEGORÍA DE DELINEANTES

O tribunal cualificador do mencionado proceso, acordou outorgar as seguintes 
puntuacións na realización da entrevista curricular prevista no apartado 7.2 das 
bases que rexen a convocatoria deste proceso selectivo:

APELIDOS E NOME DNI PUNTOS
AGUIAR GUTIERREZ, GINES ALBERTO 33336400Q 7
LOUREIRO GONZALEZ, LUIS 33539268R 7
PEREZ NUÑEZ, ANA MARIA 34262144X 7

O  tribunal  tendo  en  conta  os  resultados  tanto  da  proba  práctica  como  da 
entrevista,  propón  a  contratación  dos  seguintes  aspirantes  o  ser  os  que 
obtiveron as puntuación superiores nas dúas fases:

APELIDOS E NOME DNI Puntuación 
Total

AGUIAR GUTIERREZ, GINES ALBERTO 33336400Q 23
LOUREIRO GONZALEZ, LUIS 33539268R 23

Asi mesmo, tendo en conta o disposto no apartado 9 das bases que rexen a 
convocatoria, formulase a seguinte proposta complementaria (lista de reserva) 
co fin de asegurar a cobertura de todos os empregos convocados:

APELIDOS E NOME DNI PUNTOS
PEREZ NUÑEZ, ANA MARIA 34262144X 21

 

Os aspirantes cuxa contratación se propón polo Tribunal, de acordo co previsto 
no apartado 10 das bases do devandito proceso, deberán presentar, no Rexistro 
Xeral do Concello de Lugo, a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI, que se deberá presentar acompañada do orixinal para a 
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súa compulsa. 

b)  Certificado de estar inscrito como desempregado nalgunha das oficinas de 
emprego  da  provincia  de  Lugo  ou  tarxeta  de  demandante  de  emprego 
actualizada.

c)  Certificado Médico  acreditativo  de non padecer  enfermidade nin defecto 
físico que impida o desempeño das funcións propias do posto.

d) Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das Administracións 
Públicas  e  non  estar  incurso  nalgunha  das  causas  de  incapacidade  ou 
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.

e) Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e número de conta bancaria.

O prazo de presentación  será de dous días hábiles  contados a partir  do día 
seguinte  á  publicación  da  proposta  de  selección  no  Taboleiro  de  anuncios, 
prazo que poderá ampliarse cando os/as seleccionados/as  acrediten que non 
puideron presentar algún documento por causas alleas á súa vontade.

No suposto de que os/as seleccionados/as non presentarán, en tempo e forma, a 
documentación  acreditativa  requirida  quedarán  anuladas  tódalas  actuacións 
referidas  a  estes  aspirantes,  sen  prexuízo  das  responsabilidades  nas  que 
puideran incorrer por falsidade na solicitude.

Lugo, 24 de marzo de 2011
A PRESIDENTA DO TRIBUNAL,

Asdo.: Marta López Peña
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