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 DO SEGUNDO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN.
O resultado do segundo exercicio da fase de oposición foi o seguinte:
Nº DE CONTROL

PUNTUACIÓN TOTAL

4

28 PUNTOS.

As puntuacións obtidas polos participantes no proceso
concedéronse por unanimidade de tódolos membros do tribunal.

selectivo

De conformidade co previsto no apartado 8.2) das bases da convocatoria, o
tribunal acordou declarar aprobados a tódolos opositores que acadaron unha
puntuación mínima de 15 puntos.
2.- ACTO PÚBLICO DE APERTURA DO SOBRE QUE CONTÉN AS
IDENTIDADES DOS OPOSITORES.
Coa finalidade de contrastar os números de control asignados coas
identidades dos candidatos presentados, convócase a tódolos interesados neste
proceso selectivo ao acto público de apertura do sobre que conten as identidades
dos opositores que compareceron aos exercicios da fase oposición, procedemento
que terá lugar o mesmo día 27 de Febreiro do 2.019, tras a posta en
coñecemento dos aspirantes as cualificacións correspondentes ao segundo
exercicio da fase de oposición.
3.- PROBA DE LINGUA GALEGA.O Tribunal acorda fixar a data do 27 de Febreiro do 2.019 unha vez
realizado o acto público previsto no apartado anterior, para a realización da proba
de lingua galega no suposto de que os aspirantes declarados aprobados nos
exercicios anteriores non teñan acreditado estar en posesión do CELGA 4 ou
equivalente.
4.- VALORACIÓN DE MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO.Aos efectos previstos no apartado 8.2) das Bases da Convocatoria, o Tribunal
acorda fixar a data do 27 de Febreiro do 2.019, a continuación da realización
da proba de lingua galega para a levar a cabo a valoración de méritos
correspondente á Fase de Concurso
O secretario,
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