LISTADO DE PERSOAS PRESELECCIONADAS PARA O PROCESO DE SELECCIÓN E
CONTRATACIÓN LABORAL DE DOUS ADMINISTRATIVOS PARA O PROXECTO
“APOIO ÁS LABORES ADMINISTRATIVAS DA MAIV”
Xuño 2020
POSTO: ADMINISTRATIVO/A
PROXECTO “Apoio ás labores administrativas da MAIV” ao abeiro da orde do 20 de decembro de 2019.

En relación co proceso de selección e contratación establecido nas Bases reitoras do proceso de
selección de dous administrativos para a realización da obra ou servizo denominado “Apoio as labores
administrativas da MAIV” subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro
da Orde de 20 de decembro de 2019 (DOG núm. 18 do 28 de xaneiro de 2020), pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación
temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social
de Galicia (RISGA) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2020, infórmase que, consultada a base de
datos do Servizo de Prestacións, Inclusión e Inmigración, as persoas preseleccionadas son as seguintes:
Apelidos e Nome

DNI / NIE

Da Silva Cortés, José Carlos

**0363**‐N

Fernández Varela, Teresa

**0955**‐T

Garea Rodríguez, Josefina

****9866‐R

Guerra Rodríguez, Clara

3493****‐T

Lago Martínez, Estefanía

361****9‐V

Lara Reyes, Julieta Alejandra

73****89‐E

Pérez Pahino, María Ánxeles

360****7‐M

Rial Montes, Mª Concepción

3****585‐Y

Seijo Martínez, Amalia

****6784‐N

Soriano Alar, Nieves

**1745**‐R

Por outra banda, convócase a todas as persoas candidatas admitidas relacionadas na táboa anterior
para a realización das probas de selección, tal e como se fixa nas bases que regulan o proceso selectivo,
segundo se indica a continuación:
Data das probas de selección: Xoves, 25 de xuño de 2020
Hora de inicio das probas: 9.30 h.
Lugar: Sede da Mancomunidade de Vigo, na Vía Hispanidade, nº 17 – 36203 VIGO.

En Vigo, 23 de xuño de 2020
O Grupo de Traballo Mixto

