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 17 de outubro de 2018, procedeu a adoptar os seguintes
acordos:
RESULTADO DO SORTEO PARA DETERMINAR A ORDE DEFINITIVA DAS ASPIRANTES
EMPATADAS EN PUNTUACIÓN
Tendo en conta que as aspirantes Elisa Martínez Martínez e Alejandra Zapata Maceiras tiveron a mesma
puntuación en cada unha das fases do proceso selectivo, e aos efectos de poder elaborar a lista de
reserva, procedeuse, no despacho do presidente do Tribunal situado no primeiro andar do edificio do
Concello sito na rúa Michelena 30, e previa convocatoria pública, a efectuar o sorteo a que fai referencia
o artigo 10 das bases reguladoras do proceso selectivo. Unha vez realizado o sorteo, a orde en que
quedan estas dúas aspirantes na lista de reserva é a seguinte: en terceiro lugar Alejandra Zapata
Maceiras, e en cuarto lugar Elisa Martínez Martínez.
PROPOSTA DE LISTA DE RESERVA
En consecuencia o tribunal cualificador eleva ao concelleiro de goberno responsable da Área de Persoal,
Réxime Interior e Patrimonio a seguinte proposta de lista de reserva confeccionada por orde de maior a
menor puntuación, para os efectos da súa aprobación, de conformidade co establecido no artigo 12 das
bases da convocatoria.
NÚMERO

APELIDOS E NOME

TOTAL

1º

Lamoso Varela Sara

17,94

2º

Lueiro Busto Sergio

12,98

3º

Zapata Maceiras Alejandra

11,10

4º

Martínez Martínez Elisa

11,10
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