Candidato

Total Puntuación

MACAYO LOPEZ, JORGE JUAN

4,65

GONZALEZ GUILLE, JOSE BENITO

4,10

GIL DOMINGUEZ, ALBERTO

3,80

Vistas as Bases que rixen a convocatoria deste proceso selectivo no que se sinala que como
requisito (Base Primeira, apartado a.), que “Non poderán ser contratados ó abeiro desta
oferta os/as traballadores/as que de seren contratados suporía unha contratación superior a
dezaoito meses, nun período de vinte catro meses, con ou sen solución de continuidade, para
o mesmo ou diferente posto de traballo no concello de As Neves, mediante dous ou máis
contratos temporais.( art. 15.5 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, por o
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, modificado por RDL
32/2021, de 28 de decembro)”, e dado que Jorge Juan Macayo López, atopase nesta
situación dado que a contratación ten que ter lugar antes do 30 de marzo de 2022 o que
supón que sumados os contratos anteriores e o contrato proposto, suporía unha contratación
superior a dezaoito meses, nun período de vinte catro meses.
En base ao exposto, a Comisión de Valoración propón que polo órgano competente se proceda
a contratar ao seguintes aspirante: JOSÉ BENITO GONZÁLEZ GUILLE.
No caso de renuncia ou baixa que se poida producir durante a duración do contrato, sempre
que se considere necesaria á súa cobertura, procederase ao chamamento do seguinte
candidato, segundo rigorosa orde de puntuación e sempre que se cumpra cos requisitos
establecidos nas Bases da Convocatoria:
1.- JORGE JUAN MACAYO LOPEZ
2.- ALBERTO GIL DOMINGUEZ
O Tribunal de selección, acordou que o prazo para as posibles reclamacións rematará o xoves,
día 24 de marzo ás 14 horas.
Asdo.: Rosa María Cortés Redondo, presidenta do Tribunal de Selección, na data que figura na
marxe deste documento, asinado electrónicamente
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RESULTADO DA SELECCIÓN PARA UN POSTO DE CONDUTOR-OPERADOR
MAQUINARIA, CONTRATADO AO ABEIRO DO PLAN CONCELLOS 2022.

