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Anuncio de corrección de erros. Convocatoria auxiliar de turismo 2020

Anuncio de corrección de erros

Convocatoria auxiliar de turismo

Correccións de erro do anuncio 2020/3431, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 84, do día 10 de xuño de 
2020. Selección Auxiliar de Turismo. Concello de Porto do Son

Producido un erro na incorporación do contido do anuncio 2020/3431, publicado no Boletín Oficial da Provincia número 
74, do día 27 de maio de 2020, faise pública a seguinte corrección de erros:

Onde dí:

“Pola presente faise público o extracto da convocatoria para a selección dun auxiliar de turismo para o concello de 
Porto do Son nos termos do Programa de subvencións dirixido a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos 
de 50.000 habitantes para financiar gasto de persoal das oficinas de turismo, exp:2020000007396, así como a creación 
dunha bolsa de emprego para cubrir as necesidades que o concello de Porto do Son poida ter, ata o 29/08/2023 en 
materia de auxiliares de turismo, salvo que o concello decida con anterioridade a anulación da mesma.”

Dede dicir:

“Pola presente faise público o extracto da convocatoria para a selección dun auxiliar de turismo para o concello de Porto 
do Son, así como a creación dunha bolsa de emprego para cubrir as necesidades que o concello de Porto do Son poida 
ter, ata o 29/08/2023 en materia de auxiliares de turismo, salvo que o Concello decida con anterioridade a anulación da 
mesma.”

O que se fai público para xeral coñecemento.

Porto do Son, 10 de xuño de 2020.

O alcalde-presidente,

Asdo.: José Luis Oujo Pouso
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