PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POLO CONCELLO DE SARRIA PARA A PROVISION,
COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE
ADMINISTRACIÓN XERAL CON CARGO AO PROGRAMA “PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE
COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017”.

1.- RELACIÓN DE APROBADOS.
O punto 10 das bases que regulan o proceso selectivo establece que, unha vez
rematadas as fases de oposición e de concurso, o tribunal publicará no taboleiro de edictos
dixitais e na páxina web do Concello de Sarria a relación de aspirantes aprobados, por orde
de puntuación.
Unha vez finalizado o prazo ao que se refire o punto 9.1.4. das referidas bases, sen
que exista constancia de que se presentaran alegacións ou reclamacións contra os resultados
provisionais da fase de oposición publicados o pasado día 28/11/2017, procédese pola
presente á publicación da pertinente relación de aprobados, que queda como segue:
RELACIÓN DE APROBADOS:
Apelidos, nome.
De Vega Flores, Aurora.

Cualificación
da
fase de oposición.
50,75

Cualificación
da
fase de concurso.
0,2

Puntuación
total
50,95 puntos

Da presente relación de aprobados darase conta á Sra. alcaldesa-presidenta do
Concello de Sarria para que proceda á resolución do expediente.
2.- BOLSA DE EMPREGO.
Non procede elaborar a bolsa de emprego á que se fai referencia no apartado 10 das
bases por canto que non existen candidatos aprobados que poidan ocupala.
3.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
A persoa proposta polo tribunal cualificador achegará, no prazo de 5 días naturais
contados a partir da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos dixitais e na páxina
web municipal, os documentos sinalados no apartado 10.1 das bases.
O que se fai público para xeral coñecemento, no día da data.
O secretario,
(documento asinado dixitalmente á marxe)

Asdo.: Rodrigo Arias Iglesias.
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