MARÍA BELÉN GARCÍA OTERO, Secretaria do Tribunal seleccionador do proceso de
selección (actuando por delegación da Secretaría intervención) para a formación dunha bolsa de
traballo para realizar contratacións laborais temporais nos postos de traballo de peón que
resulten necesarios para a execución das obras por administración que se acorden iniciar no
exercicio 2021 nas que non se considere oportuno levar a cabo un proceso selectivo propio,
INFORMA:
Que procedeuse á valoración da proba práctica da fase de oposición consistente na realización
de diversas tarefas e actividades ao obxecto de demostrar as súas habilidades profesionais para a
citada contratación puntuable ata un máximo de 3 puntos, na que resultou necesario obter unha
puntuación mínima de 1,5 puntos para superala.
Resultando que superan a proba práctica e pasan á fase de realización da entrevista persoal, os
seguintes candidatos/as:

GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ MANUEL

APELIDOS E NOME

***4272**

DNI

OTERO OTERO, JOSÉ ANTONIO

***9315**

RESULTADO
2,76
1,87

PÉREZ TABOADA, JOSÉ CARLOS

***7272**

2,61

Igualmente se recorda que hoxe ás 12:30 horas se realizará a entrevista persoal aos
aspirantes que superaron a proba práctica na que se farán preguntas relacionadas coas
tarefas a desenvolver no posto de traballo, interese demostrado no mesmo, así como preguntas
relativas ao nivel de coñecementos axeitados ao posto de traballo ao que se aspira.
Os aspirantes deberán acudir provisto do DNI ás probas anteriormente indicadas.
O tribunal seleccionador realiza o chamamento de conformidade co establecido na Resolución
de 23 de xuño de 2021, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o
resultado do sorteo a que se refire o Regulamento Xeral de Ingreso de Personal ao Servizo da
Administración do Estado iniciándose por aqueles aspirantes dos que o primeiro apelido comeza
por “V”.

A Secretaria do tribunal seleccionador,
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