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ANUNCIO DO TRIBUNAL 

A puntuación obtida  no  segundo exercicio do proceso selectivo para a cobertura de unha
praza de Técnico/a de Informática, Grupo B, quenda libre, incluída na OEP 2017, polo único
aspirante que superou o primeiro exercicio, é a seguinte:

TÉCNICO/A DE  INFORMÁTICA (GRUPO B)
NOTA SEGUNDO EXERCICIO

DNI NOME APELIDOS NOTA

**611**9 HUGO SABAJANES SABAJANES 7,25

O Tribunal acordou, na sesión celebrada o  29 de outubro de 2020, conceder un  prazo de
dous (2) días hábiles, que se contarán desde o seguinte á publicación do presente anuncio
no  Taboleiro  electrónico  de  Anuncios  do  Concello  de  Marín
(htt  ps://sede.concellodemarin.es  ) para a presentación das reclamacións e alegacións que se
estimen oportunas por calquera dos medios identificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

Finalizado o prazo de alegacións, o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e
forma e  publicará  as  cualificacións  definitivas.  No  suposto  de  non  terse  presentado
alegacións  ou  reclamacións,  o  resultado provisional  quedará automaticamente elevado a
definitivo.

O que se fai  público mediante anuncio no taboleiro electrónico de anuncios do concello
(https://www.sede.concellodemarin.es) sen prexuízo de que, de forma complementaria, se
publique  na  páxina  web  do  concello  para  coñecemento  das  persoas candidatas  no
procedemento selectivo de referencia.
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