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Concello de Lugo

MVRALIá

SECRETARIO XERAL DO PLENO
JDR
ReF: Citación lectura segundo exercico proceso selectivo auxiliar administrativo
Asunto: Anuncio lectura segundo exercico auxiliar administrativo

ANUNCIO

Polo presente ponse en coñecemento dos opositores que realizaron o
segundo exercicio do proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o
acóero en propiedade de tres prazas de auxiliar administrativo, pertencentes ó

cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo, quenda libre (unha

incluída na oferta de emprego público 2015 e dúas incluídas na oferta de emprego
público 2016), que se rexe, tanto polas bases específicas aprobadas poloacordo no

2Ol71T da Xunta de Goberno Local deste Conceilo na sesión do 22.11.2017 como
polas "Bases xerais para o acceso en propiedade a prazas vacantes pertencentes ó

cadro de funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo, en quenda

libre", aprobadas pola Xunta de Goberno o 18 de xuño de 2008 e modificadas polo

citado órgano nas sesións do 18.02.2009,26.12.2012,23.01.2013, 15.10.2O14 e

22.03.20i7, e publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo

número 099, do 2 de maio de 2017, consistente no desenvolvemento por escrito de

dous temas extraidos ao chou dos que integran a parte específica do programa,
que ó próximo día 11 de xutlo de 20 , procederáse á lectura do
referido exercicio realizado no Sa!ón de Actos da Casa Consistorial do
Excmo. Concello de Lugo, sita na praza Maior no 1, C.P. 27001, Lugo, tal
como se ttes informou verbalmente por este Tribunal antes do comenzo do
referido exercicio, a cuxo acto deberán comparecer necesariamente, posto que

en caso contrario non se procederá a súa valoración por este Tribunal,
declarándoos sen máis como Non Aptos/as.

O que se publica para xeral coñecemento dos aspirantes do referido
proceso selectivo.

Lugo a 8 de fpllo de 2019.
O Secretarifo Tribunal.
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