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Colexio Oficiat de Psicotoxía de Gaticia
Eleccións X. D. de Psicoloxía e Saúde - Proctamación provisional candidatura

SOCIOS/AS DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO COPG

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 29 de setembro de 2017, unhavez examinada a
documentación presentadapara concoÍrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde
do Colexio Ohcial de Psicoloxía de Galicia,

ACORDA

1.- Proclamar provisionalmente como valida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado
que reúne todos os requisitos esixidos:

JOSE EDUARDO RODRÍGUEZ OTERO (G-3407), presidente
ALICIA CARBALLAL FERNÁNUEZ (G-30g7), vicepresidenta
CARLOS JOSÉ LOSADA LOpnz (G-4792), seffetario
MERCEDES FERNÁNDEZ CABANA (G-3107), tesoureira
MARÍA BLANCO suÁREZ (G-3223), vogat
ALBA FERNÁNDEZ REVALDERÍA (G-4724), vogat
MARTA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (c-3888), vogat
EDUARDO MARTÍNEZ LAMOSA (c-4199), vosat

2.- Comunicar aos/ás socios/as da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG que no prazo de cinco días
contados a partires da data deste acordo poderán presentar reclamacións sobre a candidatura perante esta
Comisión Electoral.

En Santiago de Compostela, a29 de setembro de2017.

Francisco Blanco Romero
Presidente da Comisión Electoral

Colexio Oficial de Psicofoxía de Galicia
Espiñeira, 10-Baixo. 15706 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 534 O49 / Fax: 981 534 983
copgalicia@copgalicia.qal
www. coogalicia. gal

O contido deste correo e documentos axuntos vai dirixido exclusivamente ao seu destinatario/a. Dado que pode conter información
confidencial, suxeita ao segredo profesional cuxo uso non está permitido, en caso de recibilo por erro pregámoslle que nolo notifique de
contado e que proceda á súa eliminación.

El contenido de este correo y documentos adjuntos va dirigido exclusivamente a su destinatario/a. Dado que puede contener información
confidencial, sujeta al secreto profesional cuyo uso no está permito, en caso de recibirlo por error, rogamos que nos lo notifique
inmediatamente y que proceda a su eliminación.
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