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Concello de Lugo

ANUNCIO
PROBAS SELECT¡VAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A TRES PRAZAS
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL

FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO. QUENDA LIBRE (OEP 2OT5

e 2016)

SORTEO PÚBLICO. CONFECCIÓN LISTA INTER¡NOS..

De acordo á base 8a das bases específicas para o acceso en propiedade a 3
prazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO pertencente ao cadro de persoal
funcionario do Excmo. Concello de Lugo (Bop no 020 do 26 de xaneiro de 2016) se
confeccionará unha lista de reservas pola orde de puntuación acadada por cada
aspirante que non superou este, tendo en conta que para estar incluído/a nesta lista
hai que, ao menos, aprobar o primeiro exercicio do proceso selectivo. A partir de
todas as persoas que superaron este, sumaranse as puntuacións obtidas en cada
exercicio, e asíconfeccionarase a lista para a cobertura de interinidades.

Conforme á base 18a das bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de
funcionarios e persoal laboral do Excmo Concello de Lugo en quenda libre (BOP no
99 do 2 de maio de 2017) no suposto de empate nas puntuacións finais de dous ou
máis aspirantes, este resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida no
primeiro exercicio e, se isto non fose suficiente, pola puntuación nos sucesivos
exercicios ata que o empate se resolva. De persisir o empate este resolverase por
sorteo.

Téndose producido un empate polos seguintes aspirantes:

APELIDOS E NOME DNI

PADÍN TORRES, JOSE ,"H454V 7,00
VAZQUEZ NUÑEZ, SILVIA ***324C 7,00
BELON DE LA CALLE, ALDARA ***1732 5,375
GARABAL NIEVES, ANA ***553G 5,375
LAGE GARCIA-ARMERO, ANA
MARíA ***476L

5,375

RIVAS LÓPEZ,SARA *5394 5,375

Convócase ao sorteo público a celebrar o LUNS, dia 14 de outubro de 2019 ás
12:00 horas no Salón de Comisións da sita na Praza Maior,

da lista de interinoss/n, aos efectos de proceder ao desem
na ptaza de auxiliar administrativo
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