ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE
TÉCNICO/A XURÍDICO/A ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ENCADRADAS NO GRUPO A,
SUBGRUPO A-1
Reunido o Tribunal Cualificador, o día 8 de outubro de 2018, tómanse os seguintes acordos:
RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO SOBRE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO
Unha vez finalizada a corrección do segundo exercicio, o resultado do mesmo foi o seguinte:
LAMOSO

ASPIRANTE
VARELA

SARA

PUNTUACIÓN

LUEIRO

BUSTO

SERGIO

0,64
0,48

FASE DE CONCURSO.- VALORACIÓN DOS MÉRITOS ACHEGADOS POLOS ASPIRANTES
Rematada a fase de oposición o Tribunal procede a valorar os méritos achegados polos aspirantes
consonte o baremo establecido no artigo 5.2 das bases da convocatoria. Finalizada a valoración dos
méritos o resultado foi o seguinte:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

Lamoso Varela Sara

0,80

Lueiro Busto Sergio

2,00

Martínez Martínez Elisa

1,10

Zapata Maceiras Alejandra

1,10

Consonte o artigo 10 das bases da convocatoria, os/as aspirantes poderán presentar reclamacións
contra o resultado provisional da fase de concurso, no prazo de 3 días hábiles desde a publicación do
resultado provisional da fase de concurso no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, podendo
achegar, en concepto de emenda e para a súa valoración aqueles documentos que acrediten méritos
alegados e insuficientemente xustificados polos interesados na documentación alegada coa instancia
de participación. En ningún caso se terán en conta outros méritos distintos dos alegados inicialmente
polos aspirantes na súa instancia de participación.
Documento asinado electronicamente polo secretario do tribunal, en Pontevedra, na data indicada na
sinatura electrónica que consta na marxe inferior deste anuncio.
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