DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretaria do Concello de Mugardos, para
facer constar, a efectos do cómputo dos prazos establecidos ao efecto, que
con esta mesma data, exponse o presente anuncio no taboleiro de edictos
do Concello.
Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe
A SECRETARIA
ASDO. PAULA ESPERANZA RAMOS DÍAZ

ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2
TÉCNICOS/AS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA A OFICINA DE TURISMO
DO CONCELLO DE MUGARDOS. RESULTADO DA FASE DE CONCURSO E
CONVOCATORIA DO EXAME DOS ASPIRANTES
Dáse publicidade aos acordos adoptados polo Tribunal en sesión realizada con data oito de xullo
de dous mil vinte e e dous:
1.- RESULTADO DA BAREMACIÓN DE MÉRITOS:

APELIDOS E NOME
CARBALLAL MORA, ANA
CASAL CASTRO, PATRICIA
CASTRO VIGO, EVA
FERNÁNDEZ COUTO,
CONSTANZA
LÓPEZ CORRAL, MARINA
MALLOU COUTO, OLGA
SAAVEDRA RICO, SARA
VEIRAS BARREIRO,
CRISTINA

DNI

3270***1L
3268***7
B
3266***3H
3266***2
T
3263***1
L
4483***0X
7934***2Z
4584***0
L

VALORACIÓN
DE MÉRITOS

4,1
3,2
1
3,5
3
3,3
3
3

Achégase Anexo I ao presente anuncio coa valoración desagregada dos méritos valorados por
cada un dos apartados aos que se refire a Base 8.1 de xeito individualizado.
2.- APERTURA DUN PRAZO DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS.
De conformidade co establecido na Base 8.1, procédese á apertura dun prazo de dous días
hábiles a contar dende a publicación do presente anuncio na páxina web do concello,
www.mugardos.gal (https://mugardos.gal/), para os efectos de que por parte das persoas
aspirantes poidan presentar cantas reclamacións estimen por oportunas no Rexistro Xeral do
concello. Dito anuncio publicarase igualmente no taboleiro de anuncios da sede electrónica
(https://mugardos.sedelectronica.gal/info.0), así como de xeito complementario no portal de
transparencia (https://mugardos.sedelectronica.gal/transparency/).
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Concello de Mugardos
(A Coruña)

DILIXENCIA. Esténdoa eu, Secretaria do Concello de Mugardos, para
facer constar, a efectos do cómputo dos prazos establecidos ao efecto, que
con esta mesma data, exponse o presente anuncio no taboleiro de edictos
do Concello.
Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura ao marxe
A SECRETARIA

Concello de Mugardos
(A Coruña)

ASDO. PAULA ESPERANZA RAMOS DÍAZ

O resultado da valoración das reclamacións que no seu caso se presenten por parte do Tribunal será
obxecto de publicación con carácter previo ao inicio do exercicio tipo test na páxina web do concello,

www.mugardos.gal (https://mugardos.gal/), no taboleiro de anuncios da sede electrónica
(https://mugardos.sedelectronica.gal/info.0), así como de xeito complementario no portal de
transparencia (https://mugardos.sedelectronica.gal/transparency/).

3. CONVOCATORIA DO EXAME TIPO TEST DA FASE DE OPOSICIÓN
Segundo. Convocar aos aspirantes para que concorran ao Salón de Plenos do Concello de
Mugardos o día 15 de xullo de 2021, ás 11.00 horas, ao obxecto de realizar o exercicio tipo test
da fase de oposición do proceso selectivo.
O cuestionario tipo test á que se refire a Base 8.2 aplicable ao presente exercicio, estará composto por
corenta preguntas tipo test e dez preguntas de reserva, relacionadas cos temas que figuran no Anexo I.
Cada pregunta contará con tres preguntas alternativas das que tan só unha é válida.
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Asinado dixitalmente pola presidenta do tribunal Dna M Teresa Loureiro Ventureira e a
secretaria do tribunal Dna. Paula E Ramos Díaz, na data que figura ao marxe

