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 DO TRÁMITE DE ALEGACIÓNS
E RESULTADOS DEFINITIVOS DA FASE CONCURSO.
Dáse publicidade aos acordos adoptados polo Tribunal en sesión realizada con data o quince de
xullo de dous mil vinte e dous segundo o establecido nas Base 8, 9 e 10 das Bases do
procedemento selectivo para a contratación laboral temporal de 2 Técnicos/as de Turismo para a Oficina
de Turismo do Concello de Mugardos (BOP nº 106 de 6 de xuño de 2022) :

Primeiro.- Listaxe de persoas que terían superado exercicio tipo test eliminatorio e obrigatorio da Fase
de Oposición e puntuación acadada:

APELIDOS E NOME
CASAL CASTRO, PATRICIA
SAAVEDRA RICO, SARA
VEIRAS BARREIRO, CRISTINA

D.N.I
3268***7B
7934***2Z
4584***0L

PUNTUACIÓN
PROBA
ESCRITA
14,5
15,20
9,4

Segundo.- Declarar persoas aspirantes aptas e exentas da realización da proba de galego:

APELIDOS E NOME
CASAL CASTRO, PATRICIA
SAAVEDRA RICO, SARA
VEIRAS BARREIRO, CRISTINA

D.N.I
3268***7B
7934***2Z
4584***0L

CUALIFICACIÓN
PROBA DE
GALEGO
APTA (EXENTA)
APTA (EXENTA)
APTA (EXENTA)
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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

Terceiro.- Prestar aprobación á relación de aspirantes que terían superado o procedemento selectivo para
a contratación laboral temporal de 2 Técnicos/as de Turismo para a Oficina de Turismo do Concello de
Mugardos (BOP nº 106 de 6 de xuño de 2022), de conformidade co disposto na Base 9:

APELIDOS E NOME
CASAL CASTRO, PATRICIA
SAAVEDRA RICO, SARA
VEIRAS
BARREIRO,
CRISTINA

DNI
3268***7B
7934***2Z

FASE
CONCURSO
3,5
3
3

FASE
OPOSICIÓN

PUNTUACIÓN
TOTAL

14,5
15,2
9,4

18,00
18,20
12,40

4584***0L

Cuarto.- Elevar proposta de contratación a favor das aspirantes que obtiveron a maior puntuación no
proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 Técnicos/as de Turismo para a Oficina de
Turismo do Concello de Mugardos (BOP nº 106 de 6 de xuño de 2022) tal e como se relaciona de
seguido, previa apertura dunha fase de alegación de tres días hábiles. A proposta de contratación
provisional elevarase automaticamente a definitiva no caso de que non se formulase alegación ningunha:

SAAVEDRA RICO, SARA
CASAL CASTRO, PATRICIA

DNI
7934***2Z
3268***7B

PUNTUACIÓN
TOTAL
18,20
18,00

O prazo de tres días naturais para a presentación de alegacións computarase a partir do seguinte ao de
publicación do presente anuncio no 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/).

Cod. Validación: AMMT6PE49DTWPJL5LJAZCM5AW | Corrección: https://mugardos.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3

APELIDOS E NOME

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

Quinto.- Formular ao órgano de selección competente proposta de aprobación dunha lista de reserva a
contratación laboral temporal de 2 Técnicos/as de Turismo para a Oficina de Turismo do Concello de
Mugardos (BOP nº 106 de 6 de xuño de 2022), entre as persoas aspirantes que superaron o procedemento
selectivo, por orde de maior a menor puntuación, tal e como figura de seguido:

APELIDOS E NOME
VEIRAS BARREIRO, CRISTINA

DNI
4584***0L

PUNTUACIÓN
TOTAL
12,40

Documento electrónico asinado dixitalmente na data que figura á marxe.
A secretaria do Tribunal,
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Paula E. Ramos Díaz

