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ANUNCIO DO TRIBUNAL
Asunto: Notas do 3º exercicio
As puntuacións obtidas polas persoas presentadas ao terceiro exercicio do proceso selectivo
para a cobertura de unha praza de Técnico/a de Xestión de Administración Xeral, Subgrupo
A2, quenda libre, incluída na OEP 2016 son as seguintes:

NOTAS DO 3º EXERCICIO
Nº
1
2
3
4

DNI
*64**55*T
531****3H
**153*5*W
*74**02*K

NOME
PILAR
NEREA
ELISA
CARMEN

APELIDOS
BERMÚDEZ GONZÁLEZ
GARRIDO MONTENEGRO
MARTINEZ MARTINEZ
VELAY FERNANDEZ

NOTA
6,11
6,10
6,49
5,27

O Tribunal acordou, na sesión celebrada o 28 de decembro de 2020, conceder un prazo de
tres (3) días hábiles, que se contarán desde o seguinte á publicación do presente anuncio no
Taboleiro electrónico de Anuncios do Concello de Marín (https://sede.concellodemarin.es) para
a presentación das reclamacións e alegacións que se estimen oportunas por calquera dos
medios identificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas.
Finalizado o prazo de alegacións, o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e forma
e publicará as cualificacións definitivas. No suposto de non terse presentado alegacións ou
reclamacións, o resultado provisional quedará automaticamente elevado a definitivo.
O que se fai público mediante anuncio no taboleiro electrónico de anuncios do concello
(https://www.sede.concellodemarin.es) sen prexuízo de que, de forma complementaria, se
publique na páxina web do concello para coñecemento das persoas candidatas no
procedemento selectivo de referencia.
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