PROBAS SELECTIVAS PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE DE DÚAS
PRAZAS DE ARQUITECTOS - RESULTADO DA PRIMEIRA PROBA – TEMA
EXTRAÍDO AO CHOU DE MATERIAS COMÚNS.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Apelidos e nome
2020-P01:4622RÑ
2020-P01:5498re
2020-P01:6654SDT
2020-P01:0426ZQ
2020-P01:OP4566
2020-P01:5556TR
2020-P01:6576BG
2020-P01:Bd3870

NOTA
NON APTO
NON APTO
NON APTO
NON APTO
5,00
5,50
7,50
6,00

O Tribunal ACORDA:
Primeiro.- Proceder á apertura do sobre que garda as tarxetas
identificativas dos códigos sinalados en sesión pública a celebrar o vindeiro
mércores día 23 de setembro ás 13:00 horas na sala de comisións da Casa
Consistorial situado na Praza Maior, s/n, aos efectos de que asistan á mesma.
Segundo.- Establecer un prazo de 2 días hábiles a contar dende o acto
público de identificación dos participantes para a revisión e no seu caso
reclamación. Aos efectos oportunos estará a disposición para o acceso ao exame e
posterior impugnación no despacho da Vicesecretaria, situado na primeira pranta
da Casa Consistorial (escaleira dereita) Praza Maior s/n de 9:00 a 15:00 horas o
xoves día 24 de setembro e vernes día 25 de setembro.
Terceiro.- Convocar aos aspirantes que superaron esta proba para a
realización do segundo exercicio que se celebrará o día 30 de SETEMBRO de
2020 ás 10:00 horas na entrada principal do Centro de Empresas e Innovación
situado na Avda. da Coruña, 500 Antigo Cuartel de Garabolos, 27003 Lugo.
Esta proba consistirá no desenvolvemento por escrito de tres temas
extraídos ao chou, un de cada unha das partes en que se divide o temario de
materias específicas. A duración máxima para este exercicio será de catro horas.
Lugo, 21 de setembro de 2020.
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