PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POLO CONCELLO DE
SARRIA PARA CUBRIR UN PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POLO
CONCELLO DE SARRIA PARA A PROVISIÓN COMO PERSOAL
TEMPORAL, UNHA PRAZA DE ASESOR/A XURÍDICO/A, DIRECTOR/A
DO
CENTRO
MUNICIPAL
DE
ATENCIÓN
Á
MULLER
(CIM)
CONSTITUÍNDO UNHA LISTAXE DE ASPIRANTES .1.- RESULTADO
OPOSICIÓN (TEST).-.

DO

PRIMEIRO

EXERCICIO

DA

FASE

DE

O resultado do primeiro exercicio da fase de oposición foi o seguinte:
Nº DE
CONTROL
1
2
4

RESPOSTAS
RESPOSTAS
CORRECTAS INCORRECTAS
27
29
41

NON
CONTESTADAS

PUNTUACIÓN
TOTAL

0
0
0

13,50 PUNTOS
14,50 PUNTOS
20,50 PUNTOS

33
31
19

As puntuacións obtidas polos participantes no proceso selectivo
concedéronse por unanimidade de tódolos membros do tribunal atendendo
ao previsto nas bases da convocatoria e criterios de corrección, valoración e
superación establecidos.
De conformidade co previsto no apartado 1) da Base OITAVA das da
convocatoria, o tribunal acordou declarar aprobados a tódolos opositores
que acadaron unha puntuación mínima de 15 puntos.
2.- CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO
EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN (PROBA PRACTICA).

SEGUNDO

O Tribunal acordou convocar aos aspirantes declarados aprobados no
primeiro exercicio para a realización do segundo exercicio da fase de
oposición (apartado 1 da base oitava da convocatoria), acto que terá lugar
o Mércores día 27 de Febreiro do 2.019, a partires das 9:30 horas ,
no Salón de Sesións da Casa do Concello de Sarria , para o cal deberán
viren provistos do número de control asignado no primeiro exercicio e do
documento acreditativo da súa identidade.
O exercicio consistirá “ unha proba que permita valorar a aplicación
dos coñecementos e capacidades dos/as aspirantes a un suposto concreto,
así como coñecer as súas habilidades e destrezas. Esta proba práctica
simulará un suposto que poida darse no desempeño do posto que se
convoca. O Tribunal poderá solicitar aos aspirantes que lean o resultado
desta proba e formular preguntas, ou pedir aclaracións con obxecto de
formar unha opinión máis precisa dos coñecementos prácticos de cada
aspirante. Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase cun
máximo de 30 puntos, sendo a puntuación mínima para superala de 15
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puntos. A súa duración será de 60 minutos. Na súa resolución poderanse
utilizar textos legais non comentados. Neste exercicio valorarase o volume
e a comprensión dos coñecementos, a claridade da exposición e a
capacidade de expresión”.
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