RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O 2º EXERCICIO TIPO
TEST DA
SELECCIÓN
DUNHA PRAZA DE AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN XERAL VACANTE NO CADRO DE PERSOAL
FUNCIONARIO DO CONCELLO AS NEVES E ANUNCIO DATA, HORA E
LUGAR DE CELEBRACIÓN DO TERCEIRO EXAME
Por acordo do Tribunal cualificador reunido o 4 de marzo de 2020, en exercicio das
facultades recollidas na cláusula VIII das Bases da convocatoria do proceso selectivo
para cubrir unha praza de auxiliar de administración xeral vacante no cadro de
persoal funcionario do concello As Neves, incluída na oferta de emprego público do
ano 2018, unha vez realizado o segundo exercicio do proceso de selección, publícanse
os resultados acadados polos aspirantes que obtiveron un mínimo de 5 puntos neste
exame, por esta orde:
Posto

1º Apelido

2º Apelido

Nome

Puntuación

1º

Carro

Diz

José María

8,5

2º

Álvarez

González

Rocío

8

3º

Soto

Pérez

Marta María

7,5

4º

Rodríguez

Ortega

Nicolás

6,5

5º

Escobero

Cela

Pablo

6

O Tribunal convoca aos aspirantes que o superaron para a realización do terceiro
exercicio de carácter obrigatorio e eliminatorio que consistirá na resolución dun
suposto práctico relacionado co contido da terceira parte do programa, no que se
demostre a experiencia para manexar o programa de tratamento de textos, folla de
cálculo ou correo electrónico, no tempo que marque o tribunal.
Este exercicio realizarase o venres día 13 de marzo as 10:00 horas, nas instalacións do
Auditorio Municipal, sitas na Rúa José Gil, 3 deste Concello das Neves, desenvolverase
cunha duración máxima de 30 minutos e a suite que se utilizará será Libre Office 6.3.5.
Recórdase aos aspirantes que deberán presentarse á proba provistos do DNI ou
documento oficial que permita a súa identificación, e que haberá un chamamento único,
de tal xeito que a súa non presentación no momento de ser chamados suporá a súa
exclusión do proceso selectivo agás nos casos de forza maior debidamente xustificados
e apreciados polo Tribunal.
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