PROCESO
SELECTIVO
CONVOCADO
CONVOCADO
POLO
CONCELLO DE SARRIA PARA A PROVISION, DUNHA PRAZA DE
DINAMIZADOR DA CASA DA CULTURA CON CARÁCTER DE
FUNCIONARIO INTERINO PARA A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE
CARÁCTER TEMPORAL (Art. 10. 1.c) DO TREBEP), ASÍ COMO A
CONFECCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA”
1.- RESULTADO
OPOSICIÓN.

DO

SEGUNDO

EXERCICIO

DA

FASE

DE

O resultado do segundo exercicio da fase de oposición foi o seguinte:
Nº DE CONTROL

PUNTUACIÓN TOTAL

1
2
4
7
8
10

25
21
24
13
12
23

PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS
PUNTOS

As puntuacións obtidas polos participantes no proceso selectivo
concedéronse por unanimidade de tódolos membros do tribunal con dereito
a voto.
De conformidade co previsto no apartado 6.1 das bases da
convocatoria, o tribunal acordou declarar aprobados a tódolos opositores
que acadaron unha puntuación mínima de 15 puntos.
2.- CONVOCATORIA PARA A REALIZACION EN ACTO PUBLICO DE
APERTURA DOS SOBRES DE CONTROL.O Tribunal acorda convocar a tódolos opositores, ao acto público de
apertura do sobre que contén as Follas de Control, a realizar a unha vez
publicadas as calificacións correspondentes ao segundo exercicio da fase de
oposición e que se celebrará o día 14 de Decembro do 2.018, no Salón de
Sesións da Casa do Concello a unha vez publicados os resultados deste
segundo exercicio.
3.- CONVOCATORIA PARA A
EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN.

REALIZACIÓN

DO

TERCEIRO

O tribunal acordou convocar aos aspirantes declarados aprobados no
segundo exercicio e que deben realiza-la proba do coñecemento do idioma
galego previsto no apartado 6.1. das Bases da Convocatoria que terá lugar a
partires das 17.00 horas deste memo día 14 de decembro do 2.018, no
Salón de Sesións da Casa do Concello, e sobor do cal as Bases da
Convocatoria dispoñen o seguinte:
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Concello de Sarria

Concello de Sarria
“Terceiro exercicio:

Exercicio sobre coñecemento do idioma galego. Este exercicio será
obrigatorio e eliminatorio para aqueles aspirantes que non acrediten, xunto
coa solicitude de participación, o nivel de celga 4, expedido polo órgano
competente da Xunta de Galicia ou equivalente. Os aspirantes que non
acrediten a posesión deste título ou equivalente realizarán esta proba
eliminatoria de idioma galego, destinada a avaliar un grao de coñecemento
do galego equivalente ao acadado coa obtención do Celga 4 ou equivalente,
valorándose a corrección fonética, gramatical e estilística, así como o
emprego dun léxico adecuado ao tema exposto. O tribunal disporá os
medios que estime oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na
realización deste exercicio.
Esta proba cualificarase para os aspirantes que estean obrigados a
realizalo con apto ou non apto”.
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O secretario,
(documento asinado dixitalmente á marxe)

