
ANUNCIO

Estando previsto que  fose realizado o día 21 de marzo (martes) o exercicio práctico do proceso de
selección,  mediante  o  sistema  de  oposición,  convocado  para  poder  seleccionar  ás  persoas  coas  que  se
constituirá unha Bolsa de Emprego, para ser contratadas cando fose necesario cubrir algún dos postos de
traballo de  operario de servizos varios.

O cal quedou previsto e recollido así na acta da reunión que mantivo o Tribunal Cualificador o día 21
de febreiro de 2017, que se publicou no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e na páxina web do
Concello, nese mesmo día.

Como resulta que en dito día non poderá asistir para intergrarse no Tribunal Cualificador, a persoa
que foi  designada como presidente de dito Tribunal,  por atoparse de baixa por enfermidade, sen que se
designara un suplente do mesmo cando se realizou o seu nomeamento.

Sendo necesaria  a  presencia  do  presidente  de  dito  Tribunal  para  que  este  poida  ser  constituido
validamente, tal como se dispón no artigo 17 n.º 2 da Lei 40/2015 de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público.

É polo que esta Alcaldía, RESOLVEU:
Primeiro.-  Trasladar  ao  día  28  de  marzo  (martes),  ás  10.00  horas,  a  realización  do   exercicio

práctico, que desenvolverán cada un dos sete aspirantes que superaron o exercicio teórico; facéndolles saber
que ese exercicio práctico levarase a cabo no baixo do edificio multiusos “Terra do Queixo”, sito na rúa
Padre Pardo; cuxo exercicio consistirá en realizar unha proba práctica relacionada coas funcións do posto de
traballo,  a cal se cualificara de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para superar este
exercicio; seguindo para a súa realización o orde de presentación das respectivas instancias no Rexistro Xeral
do Concello, para o cal cada aspirante disporá dun tempo máximo de quince minutos.

Segundo.- Publicar unha copia desta resolución no Taboleiro de Edictos da  Casa do Concello e na
páxina web do Concello,  e  -ante  a  proximidade  da data  en que estaba prevista  a realización do citado
exercicio- comunicar por teléfono aos sete aspirantes o cambio de datas ahora acordado.

En Arzúa, a 17 de marzo de 2017.

O alcalde

Asdo: José Luis García López


