
                             

PUNTUACIÓN  DO  SEGUNDO  EXERCICIO  E  PUNTUACIÓNS  FINAIS  PARA DÚAS 
PRAZAS DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (POR PROMOCIÓN INTERNA).

Tras rematar e cualificar o segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo 
que  se  convocou  para  cubrir  dúas  prazas  de  Auxiliar  de  Administración  Xeral  por 
promoción interna, as puntuacións son as seguintes:

Puntuacións acadas no segundo exercicio:

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
VILÁN CURRO, PATRICIA 4,75
LOPEZ VILAS, RAMÓN 4

O exercicio puntuouse de cero (0) a cinco (5) puntos sendo necesario para aprobar obter 
unha puntuación mínima de dous con cinco (2,5) puntos.

Atendendo ao disposto na base décimo segunda, apartado 3),   e ao disposto na base 
décimo cuarta,  apartado 2) das bases xerais reguladoras da convocatoria de procesos 
selectivos  do  Concello  de  Redondela  (BOP  Nº  50  do  13.03.2015  e  BOP  Nº  77  do 
22.04.2016), as puntuación finais  e a relación de aprobados son:

Puntuacións finais e relación de aprobados:

APELIDOS  E 
NOME

PUNTUACIÓN  1º 
EXERCICIO

PUNTUACIÓN  2º 
EXERCICIO

PUNTUACIÓNS 
FINAIS

VILÁN  CURRO, 
PATRICIA

7,75 4,75    12,50

LOPEZ  VILAS, 
RAMÓN

6,25 4 10,25 

Á vista das puntuacións finais, o tribunal propón ao alcalde o nomeamento das seguintes 
persoas aspirantes:

 A Patricia Vilán Curro, para 1 praza de AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL 
(Persoal Funcionario).

 A Ramón López Vilas, para 1 praza de AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL 
(Persoal Funcionario), reservada a persoas con discapacidade.

De  acordo  co  punto  6  da  base  décimo  quinta  da  das  bases  xerais  reguladoras  da 
convocatoria de procesos selectivos do Concello de Redondela, as persoas aspirantes, ao 
ter a condición de funcionarios do Concello de Redondela, estarán exentas de xustificar as 
condicións e os requisitos xa acreditados para obter o seu anterior nomeamento, debendo 
presentar soamente a xustificación dos requisitos específicos esixidos para o acceso.

A secretaria do tribunal.

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



                             

Documento asinado electronicamente á marxe

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Concello  de Redondela
	2019-06-11T14:28:24+0200
	Redondela
	LOPEZ DUARTE MARIA DEL CARMEN - 76997656G
	acepto




