ANUNCIO
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O PRIMEIRO EXERCICIO DAS PROBAS SELECTIVAS PARA A
PRO ISION, MEDIANTE OPOSlClON E EN QUENDA LIBRE, DE 7 PRAZAS DE
TECNlCOlA EN XARD~N DE INFANCIA (UNHA DELAS RESERVADA A
DISCAPACITADOSIAS) VACANTES NO CADRO DE PERSOAL FUNClONARlO DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO.

Primeiro: O tribunal-nas sesións celebradas o 7, 8 e 9 de abril analizou os
escritos de alegación presentados por diferentes aspirantes.
r

O tribunal estima a alegación presentada a pregunta no 13, ao considerar a
posibilidade de que todas as respostas sexan válidas, posibilidade non permitida polas
bases que regulan o procedemento, decidindo o tribunal que, para non alterar á alza o
umbral do oprobado establecido en 5 puntos, e tendo en conta que non existen
preguntas de reserva dispoñibles, o tribunal procede a dar por válidas todas as
posibles respostas - a), b), c) ou en branco -, procedendo a facer un recálculo de todas
as puntuacións.
Así mesmo o tribunal procedeu a analizar o resto das alegacións presentadas
ratificándose nas decisións adoptadas anteriormente, conforme consta na acta da
reunión celebrada o 10 de decembro de 2013 e que xa foron notificadas ás aspirantes
no seu momento.
Segundo.- Como consecuencia do recálculo das puntuacións, o tribunal
declara APTOSIAS aslas seguintes aspirantes e coa cualificación que se indica:

'

CABANA BARRERA, RAQUEL
CASTRO MEILÁN,S~LVIA

LOSADA BLANCO, ELENA MANUELA
RODRIGUEZ CARRION, RAQUEL
RODRIGUEZ CASTRO, VANESA
SANCHEZ PEREZ, CRISTINA
TREITAS LOPEZ, MARlA
VAZQUEZ REDONDO, MARlA TERESA

6,004
5,336
5,338
5,502
6,160
5,670

Declarando NON APTOSIAS oslas restantes aspirantes que compareceron na
realización do primeiro exercicio, por non ter acadada unha puntuación igual ou
superior a cinco puntos. O Listado completo coas puntuacións de tódalas aspirantes,
figura nas Actas das sesións, e esta dispoñible no despacho do secretario para a
consulta daslos aspirantes interesados, tanto no relativo as puntuacións, como a
calqueira outro as~ectorelacionado con este Droceso selectivo. Non se da ~ublicidade
ao mesmo, para irotexer a
Spirantes, por ser publicado este anuncio
no taboeiro de anuncios e n
Terceiro.- De igual
segundo exercicio o m
de Convivencia Uxío 1
1

nova data para a realización do
30 horas da mañá no Centro
Ballesteros.

