Concello de Viveiro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

No Boletín Oficial da Provincia número 171, de 28 de xullo de 2020, publica a
convocatoria do proceso selectivo para constituír as listas de emprego temporal de
persoal para cubrir, con carácter provisorio, as necesidades urxentes e
imprescindibles que se produzan nos departamentos de Grupo Municipal de
Emerxencias, xardíns ou obras do Concello de Viveiro, sempre e cando non sexa
posible a súa cobertura con persoal propio municipal. Expte.: 4133/2020.
Vistas as bases e anexo polas que se establecen as normas que rexerán o proceso
selectivo para constituír as listas de emprego temporal de persoal para cubrir, con
carácter provisorio, as necesidades urxentes e imprescindibles que se produzan nos
departamentos de Grupo Municipal de Emerxencias, xardíns ou obras do Concello de
Viveiro, sempre e cando non sexa posible a súa cobertura con persoal propio
municipal.
RESOLVO
PRIMEIRO.- Citar aos membros do Tribunal para que comparezan na sala de Xuntas
deste Concello de Viveiro o Venres día 04 de setembro de 2020, ás 9:30
horas, aos efectos de realizar a proba de galego aos aspirantes non exentos.
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Dª. MARIA LOUREIRO GARCÍA, Alcaldesa-Presidenta do Excmo. Concello de VIVEIRO,
en virtude das atribucións que me confiren os artigos 21 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 61 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da
Administración Local de Galicia.

DECRETO

SEGUNDO.- Notificar a presente Resolución aos membros designados para o seu
coñecemento.

Mándoo e asínoo en Viveiro, á data que consta á marxe
A Alcaldesa, en funcións,

Ante mín, A Secretario, ós efectos do artigo 3.2
do Real Decreto 128/2018.

María Loureiro García

María Luz Balsa Rábade
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