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PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN
TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO DE CARBALLO
Ponse en coñecemento dos posibles interesados que a Alcaldía/Presidencia desta Entidade Local, en
data 22-09-2022, ditou a resolución con número 2815/2022 que deseguido se transcribe:
RESOLUCIÓN
Corrección erros. Nomeamento do tribunal cualificador, data e lugar de celebración do
proceso de selección do alumnado-traballador/a do Obradoiro Dual de Emprego
denominado “FORUM DUAL”. Especialidade SSCS0208: ATENCION SOCIOSANITARIA A
PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS.
Antecedentes.
Primeiro.- Por Resolución 2783/2022 de 20/09/2022 designase a Comisión de Avaliación e se
convoca aos membros do tribunal así como as persoas incluidas no listado do servizo público de
emprego de Galiciado no proceso de selección do alumnado-traballador/a do Obradoiro Dual
de Emprego denominado “FORUM DUAL”. SSCS0208: ATENCION SOCIOSANITARIA A
PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS
Segundo.- No apartado resoluctivo terceiro onde día:

“Convocar as persoas incluídas no listado do servizo publico de emprego de Galicia ao que se refiren
os antecedentes segundo e terceiro desta resolución, así como, a tódolos membros do tribunal para
a realización da fase de oposición establecida na Base 5ª.4 que se celebrará o luns día
26/10/2022 ás 09:30 h no auditorio do Fórum de Carballo” .

Terceiro.- Convocar as persoas incluídas no listado do servizo publico de emprego de Galicia ao que
se refiren os antecedentes segundo e terceiro desta resolución, así como, a tódolos membros do
tribunal para a realización da fase de oposición establecida na Base 5ª.4 que se celebrará o luns
día 26/09/2022 ás 09:30 h no auditorio do Fórum de Carballo.
Á vista do anterior, de acordo coas atribucións que confire á Alcaldía o art. 21 do artigo 21 da Lei
7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, pola presente, RESOLVO:
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Debe dicir:

Primeiro.- Correxir o apartado terceiro da parte resolutiva da Resolución
20/09/2022 quedando redactado así:

núm. 2783/2022 de

Convocar ás persoas incluídas no listado do servizo publico de emprego de Galicia ao que se refiren
os antecedentes segundo e terceiro desta resolución, así como, a tódolos membros do tribunal para
a realización da fase de oposición establecida na Base 5ª.4 que se celebrará o luns día
26/09/2022 ás 09:30 h no auditorio do Fórum de Carballo.
Segundo.- Publicar a correccion da data de convocatoria das persoas incluídas no listado do servizo
publico de emprego de Galicia, así como, a tódolos membros do tribunal no Taboleiro do Concello de
Carballo, na páxina Web do concello e así como no Taboleiro da Oficina de Emprego de Carballo e no
2º andar do Edificio Forum Carballo.
Asinado dixitalmente na data que figura ao marxe.
Alcalde

Secretario

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD)
especificado á marxe. (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta publicación serve como notificación aos posibles interesados, en cumprimento do establecido
no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas e de conformidade co establecido no artigo 194 do RD 2568/86, do 28 de
novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais.
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Secretario
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