ANUNCIO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN INTERINA DUN POSTO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO E A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA O NOMEAMENTO DE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS INTERINOS DOS SERVIZOS ECONÓMICOS DO CONCELLO DE
CAMBRE.
Resultado do segundo exercicio da fase de oposición e convocatoria do terceiro.
Segundo resulta da acta levantada ao efecto con data de 1 de decembro de 2016, o tribunal, unha vez
realizado o segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo de referencia, adopta os seguintes
acordos:
Primeiro: Declarar que superaron o segundo exercicio da fase de oposición os seguintes aspirantes, coa
puntuación que igualmente se indica:
Apelidos e nome
Arcos Suárez, Esther
Costoya Rodríguez, Pablo
Díaz Canedo, Beatriz
Gestal
Carro,
Víctor
Manuel
Méndez Gallart, Cristina
Míguez Torre, María Belén
Prego Figueiras, Margarita

Puntuación
total
5,75
6,5
5,75
8,25
5
8,25
6,25

•
•

Arcos Suárez, Esther
Míguez Torre, María Belén

O anterior, por non quedar acreditado no expediente a titulación de nivel CELGA 2 ou equivalente. Non
obstante, a presentación deste título en calquera momento anterior á celebración do exercicio eximirá ás
aspirantes anteriormente relacionadas da realización do mesmo, tal e como se establece no último parágrafo
da base cuarta reguladora do presente proceso selectivo.
Terceiro: Convocar a todos os aspirantes que participaron na realización do segundo exercicio da fase de
oposición á revisión deste, así como á revisión da valoración de méritos da fase de concurso, se así o desexan,
o vindeiro luns, día 5 de decembro, ás 10:30 horas, no salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de
Cambre (C/Atrio, número 1).
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Segundo: Convocar aos aspirantes que de seguido se relacionan á celebración do terceiro exercicio desta
fase de oposición, consistente na tradución sen diccionario dun texto proposto polo tribunal, de castelán ao
galego, nun tempo máximo de 20 minutos, que terá lugar o vindeiro luns, día 5 de decembro, ás 09:30 horas,
no salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Cambre (C/Atrio, número 1):

Cuarto: Publicar os anteriores acordos na páxina web do Concello de Cambre (www.cambre.org) e no
taboleiro de anuncios municipal.
A secretaria do tribunal
Verónica María Otero López

Documento asinado electronicamente. Pode comprobarse a súa autenticidade introducindo o CVD (código de validación) que figura á marxe do documento na
sede electrónica municipal https://sede.cambre.es

Adro, 1-15660 CAMBRE (A CORUÑA) Telf. 981 613 128 Fax 981 675 969 E-mail: cambre@cambre.org www.cambre.org

