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ANUNCIO DO TRIBUNAL

Asunto: Puntuacións definitivas terceiro exercicio e convocatoria do cuarto

1. Puntuacións definitivas do terceiro exercicio

Finalizado o prazo establecido ao efecto, non foi presentada ningunha reclamación ou 
alegación ao terceiro exercicio do proceso selectivo para a cobertura de unha praza de 
Técnico/a de Xestión de Administración Xeral, Subgrupo A2, quenda libre, incluída na OEP 
2016, polo que as cualificacións definitivas obtidas polas persoas aspirantes que se 
presentaron ao exame son as indicadas no anuncio do Tribunal publicado o día 28/12/2020, 
que se reproducen a continuación:

NOTAS DO 3º EXERCICIO

Nº DNI NOME APELIDOS NOTA
1 *64**55*T PILAR BERMÚDEZ GONZÁLEZ 6,11
2 531****3H NEREA GARRIDO MONTENEGRO 6,10
3 **153*5*W ELISA MARTINEZ MARTINEZ 6,49
4 *74**02*K CARMEN VELAY FERNANDEZ 5,27

2. Convocatoria do 4º exercicio.

Todas as candidatas que superaron o terceiro exercicio, agás ELISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
acreditaron no prazo regulamentario de presentación de instancias, posuír o título CELGA 4 
ou equivalente, polo que de, conformidade coas bases reitoras do proceso selectivo (BOPPO 
do venres, 16 de agosto de 2019) están exentas da realización deste exercicio e se lles asignará 
2 puntos.

Convócase a ELISA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, única candidata que non está exenta da realización 
do cuarto exercicio, de carácter obrigatorio e non eliminatorio, para a súa realización o 
vindeiro venres 15 de xaneiro de 2021 na Sala de Xuntas da Casa Consistorial de Marín, ás 
10.00 h.

O exercicio consistirá na realización de unha proba escrita de coñecemento da lingua galega, 
e avaliarase de 0 a 2 puntos.

O Tribunal acordou, na sesión celebrada o 28 de decembro de 2020, solicitar o asesoramento 
de persoal especialista en Servizos Lingüísticos da Deputación de Pontevedra. Unha vez 
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solicitado, por indicación do Servizo de Asistencia Intermunicipal, o Tribunal acordou 
incorporar ao seu traballo neste exercicio, como asesora especialista, a dona Celia Soto Espiña, 
xefa dos Servizos Lingüísticos da Deputación de Pontevedra, designada como asesora en 
materia lingüística dos tribunais dos procesos selectivos convocados polos concellos da 
provincia que así o requiran, por resolución do Deputado delegado de data 17 de novembro 
de 2017.

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.

Documento asinado electronicamente ó pé
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