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ANUNCIO LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

 

TANZA TRIBUNAL CUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
Expediente núm.:  2022/E001/000020    Departamento: secretaría, adxunto a secretaría 
Procedemento: convocatoria e probas de selección por oposición persoal laboral temporal 
Decreto da alcaldía de aprobación da listaxe provisional: 1301/2022 do 29/09/2022 
Asunto: aprobando a listaxe provisional de admitidos e excluídos ao proceso de selección 

 
 

A/s praza/s 

 

Denominación  Auxiliar de axuda no Fogar 

Núm. de prazas 3 

Réxime Persoal laboral temporal 

Sistema selectivo Oposición, quenda libre 

Programa/Plan/Convenio Plan de Emprego Xalleiro 2022 (PEXAL 2022) 

Bases aprobadas decreto da alcaldesa núm.  1250/2022 do 22/09/2022 

Prazo presentación instancias 23 ao 27/09/2022 

 

A listaxe provisional de persoal admitido. Proba de galego 

 

 

A listaxe provisional de persoal excluído. Motivos. 

 
Ningún.  
 

Publicacións 

 

Publicar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos así como a composición do Tribunal 
Cualificador no Taboleiro de Edictos Electrónico do Concello de Santa Comba, 
(https://sede.santacomba.es/opencms/es/informacion/), e a título informativo e complementario 
na páxina web do concello (www.santacomba.es). 
 
 

Alegacións/emendas  

 
Un prazo dun (1) día hábil, contado a partir do día seguinte á data da publicación no Taboleiro 
de Anuncios Electrónico da Sede Electrónica do Concello de Santa Comba, para a emenda do 
defecto que motive a exclusión. Así mesmo, as persoas aspirantes que detecten erros na 
consignación dos seus datos persoais poderán manifestalo no dito prazo 
 
As persoas que dentro do prazo sinalado non emendasen a exclusión ou non alegasen a 
omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídas na relación de admitidas, serán 
definitivamente excluídas do proceso selectivo. 
 
 
 

Apelidos e nome  
 

DNI/NIE Rexistro de Entrada 
núm.  e data 

Documentación 
completa  

Acredita  
Galego 

Bértoa Calvo, Begoña María **32001** 202200000004010 
26/09/202 

Si Si 

Ferreiro Gerpe, Cristina **33423** 202200000004011 
26/09/2022 

Si Si 

Gil Fernández, Áurea **83231** 202200000004017 
26/09/2022 

Si Si 

https://sede.santacomba.es/opencms/es/informacion/
http://www.santacomba.es/
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A devandita publicación servirá de notificación para os efectos de impugnacións e recursos. De 
non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a listaxe provisional de persoas admitidas 
e excluídas elevarase a definitiva. 
 
 
Santa Comba, 29/09/2022 
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