ANUNCIO PUNTUACIÓNS DA SEGUNDA E TERCEIRA PROBA DO PROCESO SELECTIVO PARA
A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA DA PRAZA DE TÉCNICO/A
DE ADMINISTRACIÓN XERAL (TAX) POR FUNCIONARIO/A INTERINO/A.
Realizadas a segunda e terceira proba da fase de oposición do proceso selectivo que se indica no
encabezamento o día 20 de decembro de 2017, reflíctese o resultado na seguinte táboa:
APELIDOS E D.N.I.
NOME
1 Robles
Gómez, Ana

PUNTUACIÓN
PROBA

1ª PUNTUACIÓN
PROBA

2ª PUNTUACIÓN
PROBA

19,50 puntos

7,00 puntos

34.628.000-M 5,00 puntos

3ª

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, eleva á Alcaldía a proposta de nomeamento dea
aspirante Dª. Ana Robles Gómez, por ser a única que superou o proceso selectivo, acadando un total
de 31,5 puntos.
A aspirante proposta debe achegar os seguintes documentos no prazo de cinco días naturais contados
a partires da publicación da presente listaxe:
1. Fotocopia compulsada do seu Documento Nacional de Identidade.
2. Copia autenticada ou fotocopia compulsada do título ou, no seu caso, diploma sobre a base do cal se
procedeu á admisión, ou ben xustificante de ter cumprido todos os requisitos para a expedición deste.
Se estes documentos estivesen expedidos despois da data de terminación do prazo de presentación de
instancias, deberá xustificarse a data en que finalizaron os correspondentes estudos.
3. Certificado acreditativo de posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas habituais da
praza á que se aspira. No suposto de persoas discapacitadas, observarase tamén o que establece o
apartado d) da base segunda da presente convocatoria.
4. Declaración xurada de non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo do
Estado ás Comunidades Autónomas ou ás entidades locais, nin estar inhabilitado/a para o exercicio de
funcións públicas por sentenza firme.
5. Fotocopia da cartilla da Seguridade Social (no caso de estar dado de alta).
A falta de presentación en prazo da documentación esixida será equivalente a unha renuncia,
axustándose as posicións dos demais de acordo coas puntuacións obtidas no proceso selectivo.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Vimianzo, a 26 de decembro de 2017
A secretaria do tribunal
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