ANUNCIO DEFINITIVO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A
XORNADA COMPLETA DUN TÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO
PATRIMONIO MARÍTIMO NA CONSERVEIRA DE SEL, ANUALIDADE 2022, E PARA A ELABORACIÓN
DUNHA BOLSA DE TRABALLO
Na sesión celebrada o día 27 de xuño de 2022, o Tribunal do proceso selectivo para a contratación laboral
temporal a xornada completa dun técnico para atención do centro de interpretación do patrimonio marítimo
na conserveira de Sel, anualidade 2022, e para a elaboración dunha bolsa de traballo en réxime de
contratación laboral temporal a tempo completo financiado pola Deputación Provincial da Coruña dentro do
programa FO216/2022 adoptou os seguintes acordos:
PRIMEIRO. Vista a reclamación presentada polo aspirante LPJ con DNI ***0344** o 23 de xuño de 2022 na
que solicita a revisión do baremo de méritos no apartado formación en linguas estranxeiras, e unha vez
revisado polo Tribunal, este comprobou que acredita o nivel B1 de coñecemento da lingua inglesa
homologado pola Universidade de Santiago de Compostela, polo que acorda a modificación da súa
puntuación.
SEGUNDO. Acórdase publicar os resultado total do concurso-oposición por orde decrecente no seguinte
cadro:
APELIDOS E NOME
DNI
1º EXERCICIO
LPJ
***0344**
10,00
RVB
***3624**
8,00

2º EXERCICIO
8,00
7,00

MÉRITOS CONCURSO-OPOSICIÓN
3,00
21,00
4,70
19,70

TERCEIRO. Acordan propor a contratación como técnico do Centro de interpretación do patrimonio marítimo
Conserveira de Sel ao seguinte aspirante:
APELIDOS E NOME
LPJ

DNI
***0344**

CUARTO. E acordan propor a creación dunha bolsa de traballo coa persoa aspirante non seleccionada que
superou o proceso selectivo que se relacionan no seguinte cadro:

CVD: /NHIkVMumBkGn3HU8Yr4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

APELIDOS E NOME
RVB

DNI
***3624**

Muros, 27 de xuño de 2022
A presidenta

Concello de Muros
Curro da Praza, 1, Muros. 15250 A Coruña. Tel. 981826050. Fax: 981762257

