
  
             

ANUNCIO

OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMIÑO AO EMPREGO”

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS AOS POSTOS DE DOCENTE E DATA
PREVISTA DA PROBA DE COÑECEMENTOS. 

L  ista provisional de admitidos/as  

Esp. Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes: 33293200X 

Esp.  Promoción turística local e información ao visitante: 52498107D

Lista provisional de excluídos/as
Esp. Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

• 44810580W. Causa da exclusión: Non acredita ter un ano de experiencia profesional tal e como se
establece no decreto que regula o certificado de profesionalidade

• 32663400L.  Causa da exclusión:  Non acredita ter un ano de experiencia profesional tal e como se
establece no decreto que regula o certificado de profesionalidade

Esp. Promoción turística local e información ao visitante. 
• 33277551R.  Causa da exclusión:  Non acredita os requisitos formativos para impartir o módulo

formativo MF1057_2 do certificado de profesionalidade
• 76776487A :  Causa da exclusión:  Non acredita  ter  un ano de experiencia  profesional  tal  e  como se

establece no decreto que regula o certificado de profesionalidade
• 33261436D:  Causa da exclusión: Non acredita os requisitos formativos para impartir o módulo formativo

MF1057_2 do certificado de profesionalidade e non acredita ter un ano de experiencia profesional tal e
como se establece no decreto que regula o certificado de profesionalidade

Outorgase un prazo de emenda de un (1) días hábiles ás persoas excluídas.  De non presentar a solicitude de
rectificación ou reclamación no indicado prazo, decaerá no seu dereito, sendo excluído definitivamente da
lista de aspirantes tal e como se establece nas bases que regulan a presente convocatoria. No caso de non
presentarse alegacións a lista provisional elevarase a definitiva. 

Data prevista de realización da realización do cuestionario para o equipo directivo docente e de apoio:  17 de
decembro na casa do Concello de Muxía co seguinte horario: 

• 8:30 : Reunión do tribunal

• 10:00: Proba para os postos de  Titor/a, Docente da especialidade de Actividades auxiliares en
conservación e mellora de montes e Auxiliar Administrativo. 

• 11:15:  Proba para os postos de director/a e docente da especialidade de Promoción turística local
e información ao visitante.

• 12:30: proba de galego para os candidatos/as que non acreditaron estar en posesión do título CELGA
correspondente. 

MUXÍA, 15 de decembro de 2020


