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ANUNCIO

RESULTADO  DAS  PROBAS  SELECTIVAS  PARA  A  PROVISIÓN, 
MEDIANTE    PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL LABORAL   
TEMPORAL QUE PRESTARÁ SERVIZOS CON CARGO AO PLAN 
DE  EMPREGO  PROVINCIAL  2011  (PLAN  LUGO  EMPREGA)  NO 
EXCMO. CONCELLO DE LUGO

CATEGORÍA DE ESPECIALISTAS INFORMÁTICOS

O  tribunal  cualificador  do  mencionado  proceso  tendo  en  conta  o 
disposto no apartado 7.1 das Bases que rexen dita convocatoria, o cal e do teor 
literal seguinte:

“7.1.- PROBA DE COÑECEMENTOS: Consistirá  nun exercicio tipo test de 
10 preguntas que versará sobre aspectos xerais de Administración Local, así 
como sobre coñecementos específicos relacionados coas funcións e tarefas a 
desenvolver. 

O tempo máximo para realizar esta proba será de 30 minutos.

Cualificarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario para superar este exercicio 
obter  como  mínimo  10  puntos,  correspondéndolle  ao  Tribunal,  cando  o 
número de aspirantes sexa notoriamente elevado ou notoriamente baixo en 
relación aos empregos a cubrir, determinar o número de respostas esixido 
para acadala puntuación mínima. Para iso terase en conta que por cada tres 
respostas incorrectas se descontará unha correcta. 

Este exercicio é obrigatorio e eliminatorio.”

Dado que o número de aspirantes é notoriamente elevado, para ser cualificado 
mediante unha entrevista e primando os criterios meramente obxetivos e de 
coñecemento,  o  Tribunal  acorda que  a  puntuación  mínima  a  acadar  polos 
aspirantes ó posto de Especialistas en Informática para superar esta proba será 
de 12 puntos.

Tendo en  conta  o  anteriormente  exposto,  resulta  que  acadaron  unha 
puntuación de 12 puntos ou máis os seguintes aspirantes:

APELIDOS E NOME DNI PUNTOS
CALOTO CONDE, MIGUEL 33351863T 16
GARCIA SANJURJO, JUAN MANUEL 76573295Q 12
GIL DIEZ, LUIS 02869462M 16
RODRIGUEZ ARIAS, MARIO BENIGNO 33329918C 20
RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL 33542710Q 14
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O  resto  dos  aspirantes  son  declarados  NON  APTOS  por  non  acadar  a 
puntuación mínima esixida polo Tribunal.

Asi mesmo, convocase ós aspirantes mencionados anteriormente, para a 
entrevista persoal prevista no apartado 7 das bases que rexen a convocatoria, 
que se celebrará o día 17 de marzo de 2011 ás 9:00 horas no Salón Verde da 
Excma. Deputación Provincial de Lugo.

 
Lugo, 14 de marzo de 2011
A Presidenta do Tribunal,

Asdo.: Marta López Peña
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