SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE 2022

N.º 202

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
Anuncio
Con data 29 de agosto do 2022 a Presidencia do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servizo
contra Incendios e Salvamento procedéu a corrección de erros advertidos nas Bases da Convocatoria da
oposición libre para a provisión dunha praza de coordinador/a de parques para prestar servizo no Consorcio
Provincial de Lugo para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento como persoal laboral interino,
publicadas no BOP nº 188 de data 18 de agosto do 2022, nos seguintes termos,
Onde dí:
Base sétima. Solicitudes.
b) Lugar e prazo de presentación de solicitudes. Presentaranse no Rexistro Xeral do Consorcio, Praza de San
Marcos 8- Lugo, ou a través das fórmulas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
reguladora do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establecéndose para iso un
prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do
Estado.
Debe dicir:
Base sétima. Solicitudes.
b) Lugar e prazo de presentación de solicitudes. Presentaranse no Rexistro Xeral do Consorcio, Praza de San
Marcos 8- Lugo, ou a través das fórmulas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
reguladora do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establecéndose para iso un
prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.
Onde dí:
Base novena. Procedemento selectivo.
1º.- Exercicio teórico:
O exercicio puntuarase de 0 a 10 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 5 puntos para pasar ao seguinte
exercicio. As cualificacións serán expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do Consorcio, podendo
formularse reclamacións fronte ás mesmas no prazo de cinco (5) días naturais. A puntuación do exercicio suporá
o 30% da nota global do proceso selectivo.
Debe dicir:
Base novena. Procedemento selectivo.
1º.- Exercicio teórico:
O exercicio puntuarase de 0 a 20 puntos, sendo necesario obter un mínimo de 10 puntos para pasar ao seguinte
exercicio. As cualificacións serán expostas no taboleiro de anuncios e na páxina web do Consorcio, podendo
formularse reclamacións fronte ás mesmas no prazo de cinco (5) días naturais. A puntuación do exercicio suporá
o 40% da nota global do proceso selectivo.
Onde di:
Base novena. Procedemento selectivo.
2º.- Exercicio práctico:
A puntuación máxima deste exercicio será de 10 puntos, resultando eliminado quen non obteña unha
cualificación mínima de 5 puntos. A puntuación para outorgar será a media da puntuación asignada polos
membros do Tribunal, eliminándose as puntuacións máis baixa e máis alta cando a diferenza entre elas sexa
igual ou superior a 3 puntos. A puntuación do exercicio práctico suporá o 30% da nota global do proceso
selectivo.
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Debe dicir:
Base novena. Procedemento selectivo.
2º.- Exercicio práctico:
A puntuación máxima deste exercicio será de 20 puntos, resultando eliminado quen non obteña unha
cualificación mínima de 10 puntos. A puntuación para outorgar será a media da puntuación asignada polos
membros do Tribunal, eliminándose as puntuacións máis baixa e máis alta cando a diferenza entre elas sexa
igual ou superior a 6 puntos. A puntuación do exercicio práctico suporá o 40% da nota global do proceso
selectivo.
Onde di:
Base novena. Procedemento selectivo.
3º.- Entrevista curricular:
Calificarase con un máximo de 2 puntos.
Debe dicir:
Base novena. Procedemento selectivo.
3º.- Entrevista curricular:
Calificarase con un máximo de 10 puntos. A puntuación da entrevista curricular suporá o 20% da nota global do
proceso selectivo.
Efectuada a corrección, e tendo en conta o establecido na base sétima na súa nova redacción, o prazo para a
presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP de Lugo.
Lugo, 29 de agosto de 2022.- O Secretario Interventor, José Antonio Mourelle Cillero.
R. 2471

CONCELLOS
O CORGO
Anuncio
O Sr. Alcalde, o día 30 de agosto, e de conformidade co establecido na base quinta da convocatoria, ditou
Resolución na que se contén a seguinte LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR NO
PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, SETE PRAZAS DE AUXILIAR DE
AXUDA NO FOGAR DE PERSOAL LABORAL FIXO.
ADMITIDOS:
NOME

DNI

EXAME GALEGO

ALONSO FREIRE, ROCIO

**5435***

EXENTA

CAPÓN MORENO, SONIA

**3422***

EXENTA

CASTRO PORTOMEÑE, AIDA

**3154***

EXENTA

FERNÁNDEZ ARANGO, ANA

**3467***

EXENTA

GARCÍA MÉNDEZ, ELSA

**5749***

EXENTA

GONZÁLEZ PARAJUÁ, PATRICIA

**5421***

EXENTA

GRANDA PENALONGA, ANA Mª

**3064***

EXENTA

MELÉNDEZ FERRER, ADREINA CAROLINA

**2899***

NON EXENTA

PAZ RODRÍGUEZ, Mª TERESA

**3329***

EXENTA

RAMALLAL BARCIA, Mª LUZ

**3104***

EXENTA

