ANUNCIO PUNTUACIÓNS FINAIS DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA
BOLSA DE EMPREGO PARA A COBERTURA DA PRAZA DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE VIMIANZO.
Realizadas as probas da fase de oposición e valoración méritos do proceso selectivo que se indica no
encabezamento o día 16 de febreiro de 2018, reflíctese o resultado na seguinte táboa:
Puntuación

Puntuación

fase oposición

fase concurso

Candidato/a

DNI

Puntuación total

OTERO
FERNÁNDEZ,
VANESA

3334491
6,60
7T

0,90

7,50

BUSTO DOPAZO,
ESTEFANÍA

4737085
4,30
0G

0,00

4,30

O tribunal, por unanimidade dos seus membros, eleva á Alcaldía a proposta de nomeamento dea
aspirante Dª. Vanesa Otero Fernández, por ser a aspirante que acadou unha maior puntuación no
proceso selectivo, acadando un total de 7,50 puntos.
Segundo dispón a base sétima apartado 6º:
“6.- Unha vez realizadas as probas (test, proba práctica), publicaranse no taboleiro de anuncios os
resultados acadados por orde de puntuación, e darase o prazo de dous días naturais para que as
persoas interesadas presenten alegacións no Rexistro xeral do Concello ou por calquera dos medios
que establece o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo.
Neste último caso, deberán adiantar, por fax, un resgardo de ter presentado a alegación dentro do
prazo de presentación.
Unha vez rematado o prazo anterior, o tribunal elevará proposta á alcaldía dos/as integrantes da bolsa
de emprego, para a súa aprobación e posterior publicación.”
O que se fai público para xeral coñecemento.
Vimianzo, a 19 de febreiro de 2018
A secretaria do tribunal
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