CONCELLO DE
OLEIROS

ANUNCIO
Logo de realizar o cuarto exercicio da oposición do procedemento selectivo para a cobertura dunha
praza de persoal funcionario/a interino/a de ARQUITECTO/A, o Tribunal acorda facer públicos os
seguintes acordos:
1. Facer público o resultado da proba Final: “Entrevista Profesional”. Outorgar as seguintes
puntuacións as persoas aspirantes:
APELIDOS E NOME
Proba final
Fernández Abad, Inés
4
Montero Criado, Alejandro
4
Montero González, María
3
2. Unha vez rematadas todas as probas do proceso selectivo, publicar o resultado global que figura
de seguido e as puntuacións acadadas polos candidatos.
APELIDOS E NOME
Fernández Abad, Inés
Montero Criado, Alejandro
Montero González, María

1º proba 2ª proba Proba final Concurso
6,3
7,75
4
5
9,3
8,75
4
4,47
5
6,25
3
3,3

Total
23,05
26,52
17,55

3. A vista dos resultados globais acadados polas persoas aspirantes, declarar que superou o
procedemento selectivo, ALEJANDRO MONTERO CRIADO, e propor á Alcaldía ou órgano delegado o
seu nomeamento como funcionario interino na praza de Arquitecto.
4. As restantes persoas pasarán a engrosar unha listaxe de reserva, de acordo co establecido nas
bases de convocatoria
Este acto administrativo non pon fin á vía administrativa, e poderá ser recorrido en alzada perante a
Alcaldía do Concello de Oleiros. O recurso deberá interpoñerse no prazo dun mes contado desde a
notificación ou publicación da adopción de este acordo. Todo iso de conformidade co disposto nos
artigos 121 e 122 da Lei 31/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das
administracións públicas. Sen prexuízo de que os interesados interpoñan aqueloutros que consideren
pertinentes
O que se comunica para os efectos oportunos e público coñecemento
Oleiros o 3 de outubro de 2019
A secretaria do tribunal
Firmado
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