ANUNCIO
Advertido erro no anuncio publicado na sede electrónica municipal o pasado 2 de
decembro de 2020, onde di:
“-Publicar as notas acadadas polos aspirantes que obtiveron unha nota de 5 ou superior
e emprazalos para a celebración do segundo exercicio que se celebrará no Centro Social
de As Neves (mesmo lugar de celebración do primeiro exercicio) o día 17 de decembro
de 2020, ás 10.00 horas. O exercicio constará de 20 preguntas, sendo necesario para a
súa superación acertar un mínimo de 10 preguntas; terá unha duración de 1 hora e os
aspirantes non precisan traer ningún material para a súa realización”
Debe dicir:
“-Publicar as notas acadadas polos aspirantes que obtiveron unha nota de 5 ou superior
e emprazalos para a celebración do segundo exercicio que se celebrará no Centro Social
de As Neves (mesmo lugar de celebración do primeiro exercicio) o día 17 de decembro
de 2020, ás 10.00 horas. O exercicio puntuarase cun máximo de 10 puntos, sendo
necesario para a súa superación acadar un mínimo de 5 puntos; terá unha
duración de 1 hora e os aspirantes non precisan traer ningún material para a súa
realización”.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Por tanto, a través da publicación do presente anuncio, convócase ás persoas
aspirantes que superaron o exame tipo test para realizar o segundo exercicio o día
17 de decembro, ás 10.00 horas, no Centro Social das Neves, na rúa Marquesa do
Pazo n.º 22, desta vila.
Os aspirantes deberán vir provistos do seu DNI.
As Neves, na data da súa sinatura electronica
A Presidenta do Tribunal.
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ANUNCIO DO ACORDO ADOPTADO O DIA 1 DE DECEMBRO DE 2020
POLO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO DUN AUXILIAR DE
BIBLIOTECA (PERSOAL LABORAL TEMPORAL, GRUPO IV) PREVISTA
NO ORZAMENTO MUNICIPAL PARA 2020, E CONFECCIÓN DE BOLSA DE
TRABALLO

