ANUNCIO DE PUNTUACIÓNS FINAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

O órgano de selección do proceso selectivo para a provisión en propiedade de unha praza de
funcionario/a de carreira de Enxeñeiro/a Industrial (A1), vacante no cadro de persoal do Concello de
Vigo do ano 2016, sistema de selección oposición, quenda libre (bases e convocatoria publicadas no
BOPPO 26/03/2018), acordou o seguinte:
Unha vez rematado o prazo para interpoñer reclamación respecto da puntuación obtida no terceiro e
derradeiro exercicio, o Tribunal reúnese co obxecto de calcular a puntuación final obtida pola
aspirante no proceso selectivo e realizar a proposta de nomeamento.

Documento asinado

ASINADO POR: Tecnica De Administacion Xeral (Blanca Ana Roig Sanchez) 2019-02-20T12:24:13+01:00 -

Con tal fin, suma as puntuacións obtidas na fase de concurso e nos dous exercicios da fase de
oposición, resultando a seguinte puntuación final:
ASPIRANTE
APELIDOS

NOME

ARRANZ GONZAĹEZ BEGOÑA

DNI

1º
EXERCICIO

2º
EXERCICIO

5*170****

6,69

8,75

PUNTUACIÓNS
3º
EXERCICIO 4º EXERCICIO
2,00

2,00

TOTAL
19,44

Toda vez que a aspirante superou as probas obrigatorias e eliminatorias do proceso selectivo, o
Tribunal acorda propoñer o nomeamento de dona Begoña Arranz González, con DNI 5*170****,
como funcionaria de carreira na praza de Enxeñeira Industrial, escala de Administración Especial,
grupo A, subgrupo A1, incluída na Oferta de Emprego Público 2016.
Lémbrase á aspirante que superou o proceso selectivo que, de conformidade coas bases xerais,
apartado A) Persoal funcionario, base Décimo terceira, que rexen o proceso selectivo, deberá
presentar na Área de Recursos Humanos e Formación do Concello de Vigo os documentos que
xustifiquen as condicións de capacidade e demais requisitos contidos na base cuarta, no prazo de 20
días naturais, contados a partir da publicación deste anuncio.

Vigo, na data da sinatura electrónica
A SECRETARIA DO ÓRGANO DE SELECCIÓN.- Blanca Ana Roig Sánchez
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