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Proceso selectivo Técnico de 
Informática (Grupo B) OEP 2017

ANUNCIO DO TRIBUNAL 

Finalizado  o  prazo  establecido  ao  efecto,  non  foi  presentada  ningunha  reclamación  ou
alegación ao primeiro exercicio (tipo test) do proceso selectivo para a cobertura de unha
praza de Técnico/a de Informática (OEP 2017), Grupo B, polo que as cualificacións definitivas
obtidas polas persoas aspirantes que se presentaron ao exame son as indicadas no anuncio
do Tribunal publicado o día 19 de outubro de 2020.

Convócase ao aspirante que superou o primeiro exercicio para a realización do segundo, de
carácter igualmente obrigatorio e eliminatorio, que terá lugar o  xoves  29 de novembro de
2020 ás 9:00 h. no salón de Plenos da Casa Consistorial.

O exercicio consistirá na contestación por escrito dos supostos prácticos que determine o
Tribunal, durante o tempo máximo de unha (1) hora, segundo se acordou na reunión do 19
de outubro de 2020, correspondentes ao temario que figura no Anexo II das bases reitoras
do proceso selectivo.

Este exercicio puntuarase de cero (0) a dez (10) puntos, sendo necesario para aprobar obter
unha puntuación mínima de cinco (5) puntos.

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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