PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN POR INTERINIDADE DUNHA PRAZA DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE BARBADÁS
Puntuación definitiva proceso selectivo e proposición do candidato.
Sendo as nove horas e corenta minutos do día dez de febreiro de 2022, reúnense mediante
videoconferencia, de entre os membros do Tribunal Cualificador designado para o efecto, por resolución
da alcaldía de oito de novembro de 2021, os seguintes señores/as para elevar a definitiva a puntuación do
proceso selectivo, concurso-oposición, e propoñer o nomeamento do candidato:
Presidente.Vogais.Secretaria.-

D. Luis Nieves Alonso.
Dª. María Lourdes Pérez Vázquez.
Dª. Patricia Hernández Estevez.
Dª. Monserrat Rodríguez González.
Dª. María Eugenia Pérez Antón.

O Tribunal, non habéndose presentado alegacións á puntuación provisional da publicación conxunta da
valoración da fase de oposición e da fase do concurso, procede a elevar a definitiva a puntuación final da
fase da oposición e da fase do concurso.
A puntuación final é a seguinte:

NOME
ALONSO DE ABEL DIEGO----

FASE
OPOSICIÓN
49,095

FASE
CONCURSO
2,975

PUNTUACIÓN
TOTAL
52,07

dni 34.990....
HERMIDA BEJARANO

33,515

5,76

39,275

32,77

1,20

33,97

ISIDRO---- dni 34.998....
FERNÁNDEZ NOGUEIRA
CLARA--- dni 44.499....

Propoñendo por tanto, o Tribunal cualificador , ó Alcalde – Presidente , o nomeamento de D. Diego
Alonso de Abel como funcionario interino na praza de Técnico de Administración Xeral A1, e á
formación dunha lista de reserva cos outros dous candidatos.
O aspirante proposto presentará no prazo de 5 días hábiles dende o seguinte á publicación desta
acta, o certificado ou informe médico acreditativo do disposto na base terceira “Posuír a
capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais e función correspondentes ao
posto de traballo para o que se opta”
E para que conste , e surta os efectos oportunos, asinan a presente os comparecentes, no lugar e data
arriba indicados, do que eu, como secretario, dou fe.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

