ACTA DO TRIBUNAL DE VALORACIóN DO CONCURSo PARA o PRocEso sELEcTIVo
DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DA BOLSA DE EMPREGO DO SERVIZO DE SAF DO
CONCELLO DE PORTOMARIN.

Vista a acta do Tribunal na que se detecta un erro na suma das puntuacións de
valoración do concurso de méritos e na puntuación dos exercizos teórico-práctico, entre
as aspirantes,

Visto que tras ser publicado na páxina web así como no taboleiro de anuncios do
Concello a acta errónea en data 2O-06-t7, onde di: "No Concello de Portomarín ás dez
horas do día vinte de xuño de dous mil dazasete, reúnense os membros do Tribunal por
Resolución de Alcaldía de data doce de xuño de dous mil dazasete, para a valoración dos
méritos e da citada proba teórica-práctica.

Titulares:
Presidente: Ds Alicia de la tglesio López
7e vogol: Ds Margorita Viña Sontos

2e vogal: Ds Ms Dolores Rodríguez López
3e vogal: D. Manuel Piñeiro López

Secretorio: D. José Luis Vózquez Méndez
Constituído o Tribunal e conforme as bases selectivas publicadas no B.O.P. ne 17 do 1602-20L6, procédese á valoración da proba teórico-práctica a que concorre:

-

De Aida López González

De Nuria Vázquez López

Rematadas as probas, o Tribunal procede á corrección e valoración dos exercizos
realizados, outorgando por unanimidade as seguintes puntuacións:
ASPIRANTE

Concu rso

Exerccizo teórico-

méritos

práctico

AIDA LOPEZ GONZALEZ

1,1

L0

NURIA VAZQUEZ LOPEZ

10

L0

Galego

TOTAL

o,75
o,75

22,75
20,75

Quedan incorporados ao expediente todos os exercizos realizados polas aspirantes.

A vista dos resultados obtidos, o Tribunal ACORDA, elevar proposta ao SR. ALCALDEPRESIDENTE, de incluír na bolsa por orde de puntuación a:

-Nuria Vázquez López

Abrirase un prazo de reclamacións de dous días hábiles dende a publicación da acta
sobre as puntuacións obtidas, elevándose a definitiva dita lista trascorrido o prazo.
Non sendo outro obxecto deste acto, exténdese a presente acta que asinajn todos os
membros do Tribunal, sendo as doce horas do presente día que cERTlFlco.
Debería de decir: ".........Rematadas as probas, o Tribunal procede á corrección
e
valoración dos exercizos realizados, outorgando por unanimidade as seguintes
puntuacións:
ASPIRANTE

Concurso
méritos

práctico

AIDA LOPEZ GONZALEZ

LL

I

O,75

t9,75

NURIA VAZQUEZ

10

LT

O,75

21,75

Exerccizo teórico-

Galego

TOTAL

LOPEZ

Quedan incorporados ao expediente todos os exercizos realizados polas aspirantes.
A vista dos resultados obtidos, o Tribunal ACoRDA, elevar proposta ao SR. ALCALDEPRESIDENTE, de incluír na bolsa por orde de puntuación a:

-Nuria Vázquez López
- Aida López González

Abrirase un prazo de reclamacións de dous días hábiles dende a publicación da acta
sobre as puntuacións obtidas, elevándose a definitiva dita t¡sta trascorrido o prazo.
Non sendo outro obxecto deste acto, exténdese a presente acta que asinajn todos os
membros do Tribunal, sendo as doce horas do presente día que cERTlFlco.

