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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VIGO
Presupostos e cadros de persoal
INFORMACIÓN PÚBLICA DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DA VIXENTE RELACIÓN DE
Presupostos e cadros de persoal
POSTOS DE TRABALLO
MODIFICACIÓN PUNTUAL DA VIXENTE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DA VIXENTE RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria e urxente celebrada o 22/03/2021, adoptou

A Xunta
de acordo
Goberno
Local, enpuntual
sesióndaextraordinaria
e Postos
urxente
celebrada o 22/03/2021,
o seguinte
de modificación
vixente Relación de
de Traballo:
adoptou o seguinte acordo de modificación puntual da vixente Relación de Postos de Traballo:

En cumprimento
do preceptuado
nonoartigo
202dada
2/2015,
do
29dedeemprego
abril, de
emprego
En cumprimento
do preceptuado
artigo 202
Lei Lei
2/2015,
do 29 de
abril,
público
público
de
Galicia,
o
devandito
expediente
estará
a
disposición
dos
interesados
no
Punto
de
de Galicia, o devandito expediente estará a disposición dos interesados no Punto de Acceso Xeral do
AccesoConcello
Xeral docoConcello
co electrónico
enderezo electrónico
referencia
da sede electrónica
de
enderezo
de referenciadeda
sede electrónica
do Concello do
deConcello
Vigo
Vigo https://sede.vigo.org,
no portal
de transparencia
https://transparencia.vigo.org,
así como
https://sede.vigo.org, no portal
de transparencia
https://transparencia.vigo.org,
así como exposisicón
exposisicón
mesmo
nas dependencias
da Área
de Recursos
Humanos
e Formación
pública pública
do mesmodonas
dependencias
da Área de Recursos
Humanos
e Formación
deste Concello
durante o período de 20 días hábiles a partir do seguinte á inserción do presente anuncio no Boletín

Oficial da Provincia, aos efectos de presentación de reclamacións, suxestión ou alegacións.

No suposto de non presentarse reclamacións durante dito prazo, considerarase definitivamente
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aprobado, nos termos da normativa citada.

Código seguro de verificación:TX13ZPLTYNBG337F

Titulación
Grao en en filosofía e ciencias da educación.
Grao en en publicidade e relacións públicas.
Grao en en belas artes.
Grao en en antropoloxía social e cultural.
Grao en en pedagoxía.
Grao en en socioloxía.
Grao en en historia da arte.
Grao en en psicopedagoxía.
Primer ciclo licenciatura en dereito.
Diplomado/a en relacións laborais.
Diplomado/a en xestión e administración pública.
Diplomado/a en traballo social.
Diplomado/a en filosofía.
Diplomado/a en arquitectura.
Enxeñeiro/a industrial.
Enxeñeiro/a en organización industrial.
Enxeñeiro/a técnico/a industrial.
Diplomado/a en publicidade e relacións públicas.
Diplomado/a en belas artes.
Diplomado/a en antropoloxía social e cultural.
Diplomado/a en pedagoxía.
Diplomado/a en psicopedagoxía.
Arquitecto/a superior.
Grao en en xeografía e historia ou Grao en historia

https://sede.depo.gal

Codg.
12.15.20.22.23.24.25.26.33.34.35.36.40.42.46.50.56.59.64.65.66.67.75.76.-

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—
Expediente administrativo nº 37141/220: Modificación relativa ao posto de Codg 269
Expediente
administrativo
nº 37141/220: Modificación relativa ao posto de Codg 269 “Xefe/a
“Xefe/a Festas”, en canto aos requisitos de titulación do posto.
Festas”, en canto aos requisitos de titulación do posto.
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deste Concello durante o período de 20 días hábiles a partir do seguinte á inserción do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, aos efectos de presentación de reclamacións, suxestión
ou alegacións.

No suposto de non presentarse reclamacións durante dito prazo, considerarase definitivamente
aprobado, nos termos da normativa citada.
O cal se fai público aos efectos indicados.
MDG/EFC

Vigo, data segundo sinatura electrónica.
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https://sede.depo.gal

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

A 3ª TENENTE DE ALCALDE E CONCELLEIRA-DELEGADA DA ÁREA DE EMPRESA, ECONOMÍA,
SEGURIDADE E ORGANIZACIÓN MUNICIPAL (Delegación competencial por Decretos de
18/06/2019, 26/06/2019, 02/09/2019, 17/08/2020 e 15/02/2021 e acordos da Xunta de
Goberno Local de 20/06/2019, 04/07/2019, 05/09/2019, 18/08/2020 e 12/03/2021).- Elena
Espinosa Mangana.

