Anuncio
O Concello Pleno, en data do 28 de febreiro de 2019, aprobou definitivamente o Regulamento para a
selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol (BOP núm. 52 de
15/03/2019)
Recóllese no artigo 2.3 “ Para poder ser incluídas nas listas as persoas interesadas terán que reunir os
requisitos que para cada escala, subescala, clase ou categoría se recollen na normativa vixente e presentar a súa solicitude no prazo que se establece para o efecto que será do 1 ao 31 de xaneiro
cada dous anos naturais (bianualmente)”
Os/as aspirantes que cumplan os requisitos recollidos no artigo 3 achegarán, xunto coa instancia
(anexo I), INEXCUSABLEMENTE A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN (artigo 4):
- Copia do DNI
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- Copia da titulación esixida para cada unha das categorías ofertadsa.
- Copia da acreditación do coñecemento de lingua galega segundo a categoría á que opta.
- Currículo autobanemado (anexo II) xunto coa documentación requerida no mesmo de conformidade
ao establecido no artigo 9. Non serán tidos en conta os méritos alegados no currículo autobaremado
que non sexan acreditados segundo o establecido.
O ACTUAL REGULAMENTO DEIXA SEN EFECTO O ANTERIOR, APROBADO O
25/03/2010. Todas as persoas que tiveran solicitado a súa inscrición nalgunha categoría en anos
anteriores deberán achegar a documentación conforme ao disposto no artigo 4 do novo
regulamento aportando a acreditación de méritos alegados establecida no artigo 9, agás que estea en
poder da administración e sempre e cando se especifique na solicitude de participación.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Ferrol,
O alcalde
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