ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA
CUBRIR UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE XESTIÓN INCLUÍDA NA OEP DO ANO 2019
(QUENDA PROMOCIÓN INTERNA).
Reunido o dia 30/10/2020 o tribunal cualificador do proceso selectivo sinalado no asunto, adoptou os
seguintes acordos:
1.- ANULACIÓN DA PREGUNTA NÚMERO 27 DO EXERCICIO TIPO TEST.
Advertido polo tribunal un erro na pregunta 27 do exercicio tipo test, que tivo lugar o dia 29/10/2020,
acórdase a anulación da devandita pregunta, que será substituída pola primeira pregunta de reserva.
2.- RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST, OBRIGATORIO E ELIMINATORIO.
Tendo en conta o apartado anterior e unha vez realizada a corrección do primeiro exercicio tipo
test, aplicando os criterios establecidos na base 5ª, das específicas do proceso selectivo, os
aspirantes obtiveron as seguintes cualificacións:
ASPIRANTE

PUNTUACIÓN

MARTINEZ GONZALEZ, ANA ISABEL

19,00

AGEITOS GONZALEZ, MARIA AGUSTINA

15,00

RIVEIRO RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR

15,00

ROSALES SUEIRO, JOSE

13,50

TORRES ABUÍN, PATRICIA

13,00

PAZOS COSTA, YOLANDA

12,50

Os/as aspirantes admitidos/as ao proceso selectivo e non incluídas na anterior relación, ou non se
presentaron ou non superaron o exercicio, de conformidade co disposto na base 11ª das xerais
do proceso.
2.- CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO EXERCICIO: O tribunal dispuxo que pola secretaria se
publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, situado na rúa Michelena núm.30
(baixo) e, de forma complementaria, na Sede electrónica do Concello de Pontevedra
(sede.pontevedra.gal) a relación coas cualificacións obtidas, convocando aos aspirantes para a
realización do segundo exercicio escrito, obrigatorio e eliminatorio, o martes, día 3 de novembro
de 2020, ás 11:00 horas na Sala de Obradoiros, andar 0, do Pazo de Congresos e Exposicións,
situado na rúa Alexandre Bóveda, s/n.
Segundo determina a base 5ª das específicas da convocatoria, o segundo exercicio consistirá na
redacción da resolución dun ou varios supostos prácticos, nos que se poderán incluír unha ou
máis preguntas, relativos a tarefas propias das funcións asignadas á subescala. Este exercicio
puntuarase de cero (0) a vinte (20) puntos sendo necesario para aprobar obter unha puntuación
mínima de dez (10) puntos.
Durante o desenvolvemento desta proba os/as aspirantes poderán, en todo caso, facer uso dos
textos legais dos que acudan provistos, non permitíndose o manexo de textos comentados nin de
libros de formularios.
Esta proba deberá ser lida obrigatoriamente ante o tribunal en sesión pública.
Sen prexuízo das alegacións ou solicitudes que os/as aspirantes consideren oportunas realizar,
contra as resolucións do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados poderase interpoñer,
para esgotar a vía administrativa, o recurso de alzada ante a autoridade que o nomeou, no prazo
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de un mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, consonte ao establecido no
artigo 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo das
administracións públicas.
Non obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estimen
procedente consonte a dereito.
Documento asinado electrónicamente pola secretaria do Tribunal, en Pontevedra, na data
indicada na sinatura electrónica.
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