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ANUNCIO DO TRIBUNAL
Asunto: Apertura do sobre de identidade do 3º exercicio
O tribunal cualificador acordou, na sesión constitutiva, que se adoptarían as medidas
necesarias para garantir que os exercicios que foran ser corrixidos directamente polo
tribunal, se realizarían sen que se coñeza a identidade dos aspirantes. Para iso se utilizaron,
no terceiro exercicio, folios de exame nos que non constaba ningún dato de identificación.
A tal efecto, unha vez efectuada a corrección do exercicio indicado, procederase por parte
do tribunal cualificador á apertura, en acto público, dos sobres pechados que conteñen os
adhesivos que permiten asociar a cada aspirante co seu código identificador.
A data e hora de celebración deste acto público de apertura será o día 28 de decembro de
2020, ás 10.00 h. Debido ás restricións de aforo necesarias para evitar contaxios da COVID19, as persoas interesadas en asistir a este acto público poderán facelo mediante vídeoconferencia á que poden unirse premendo neste enlace á aplicación Microsoft Teams
(cortar e pegar no navegador):
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3Ameeting_Njk5NTZiYzktZTkzOC00NDk3LWIzYWEtZjg0N2VlNzk0ZGNj@thread.v2/0?c
ontext={"Tid"%3A"265e3a39-0362-4709-a643-1b79c26cb08c"%2C"Oid"%3A"96e96257c3a7-4239-b166-84595c181fdb"}
Alternativamente, as persoas interesadas en asistir a este acto público poderán enviar unha
solicitude ao correo electrónico secretaria@concellodemarin.es onde faga constar unha
conta de correo electrónico, á que se lle enviará a dirección da sesión da vídeo-conferencia así
como as instrucións de acceso.
Unha vez finalizada a sesión, o Tribunal publicará as cualificacións provisionais do 3º
exercicio e concederá un prazo de tres (3) días hábiles, que se contarán desde o seguinte á
publicación do 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.
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