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Concello de lugo

SECRETARIO XERAL DO PLENO
JDR
ReF: Anunc¡o convocatoria Terceiro Exercico Pratico Proceso select¡vo auxiliar adm¡nistrativo
Asunto: Convocatoria

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO:
PRÁCTICO: RESOLUCIÓN DUN SUPOSTO PNÁCTICO PROPOSTO POLO
TRIBUNAL RELACIONADO COAS FUNCIÓNS PROPIAS DA PRAZA
(REDACC|ÓN DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO CON UTILIZACIÓN DO

srsTEMA TNFORMÁTICO UTILIZADO POLOS SERVIZOS MUNICIPAIS). O
TEMMpo pARA A neluzaclóx DESTE ExERctclo sERÁ DE TRINTA
MINUTOS.

Polo presente se convoca os asptrantes do refer¡do do proceso selectivo
mediante o s¡stema de oposición para o acceso en propiedade de tres prazas de
auxiliar administrat¡vo, pertencentes ó cadro de persoal func¡onar¡o do Excmo.
Concello de Lugo, quenda libre (unha incluida na oferta de emprego público 20'15 e
dúas incluidas na oferta de emprego público 2016), que se rexe, tanto polas bases
específicas aprobadas po acordo no 2071717 da Xunta de Goberno Local deste
Concello na sesión do 22.11.2017 como polas "Bases xerais para o acceso en
propiedade a Wazas 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
1 8.02.2009, 26.12.2012, 23.01 .2013, 15.10.2014 e 22.03.2017, e publicadas
integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 099, do 2 de ma¡o de
2017'qUeSuperaronoSegundoexerc¡c¡oteórico,@
Exercicio: Práctico:
relacionado coas funcións propias da praza (Redacción dun documento
administrativo con utilización do sistema informático utilizado polos servizos
Municipais), no tempo máximo de trinta minutos.

Para a realización desta proba o Tribunal acordou convocar os
opositores que superaron o segundo exercicio teórico do referido proceso
selectivo, para a realización do Terceiro exercicio práctico, o próximo día 30
de setembro de 2019, as'12 horas, no Centro de Novas Tecnoloxias, sito na na
Praza Anxo Fernández Gómez no 4 s/n, C.P. 27001, Lugo.

O que se
proceso selectivo.
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