Resolución do Tribunal Cualificador para a provisión en propiedade con funcionarios de
carreira dunha praza de Arquitecto/a, da esala de Administración Especial, subescala Técnca
Superior, por oposición libre. Sinalamento data e hora lectura do 1º exercicio
En sesión celebrada o 7 de xuño de 2013, o Tribunal cualificador que se constitúe para
valoración do proceso selectivo para a provisión en propiedade con funcionarios de carreira dunha
praza de Arquitecto/a, da escala Administración Especial, subescala Técnica Superior, incluída na
oferta de emprego público do Concello de Pontedeume para 2011, de conformidade co disposto nas
bases da convocatoria, ACORDOU:
Primeiro.- Decidiuse que o primeiro exercicio sexá lido polos aspirantes, coa orde de
actuación contida nas bases da convovatoria e resolveuse que comezará o acto de lectura deste
primeiro exercicio hoxe, día 7 de xuño, a partir das 16:00 horas, no edificio municipal de FOREMDES,
sito na avda. Ricardo Sánchez de Pontedeume, comezando por aqueles cuxo primeiro apelido
comece pola letra “O”; no suposto de que non exista ningún aspirante cuxo primeiro exercicio comece
pola letra “O”, a orde de actuación iniciarase por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra “P” e
así sucesivamente
Segundo.- Na súa consecuencia, convocar aos aspirantes que teñen realizado o primeiro
exercicio, á súa lectura, o día sete (7) de xuño de 2013, no edificio municipal de FOREMDES, sito
na avda, Ricardo Sánchez de Pontedeume, á seguinte horas e pola seguinte orde:
Ás 16:00 horas: Reimundez González, Miguel Ángel; Rodríguez Fabello, Antonio; Sambade Varela,
Virginia; Sarceda Mendo, Jara; Aba Garrote, Mª Luisa; Bande Porto, María Adela; Casal Vázquez, Paula María;
Cerreda Álvarez, Martín; Figueroa Núñez, Beatriz.

Terceiro.- Convocar aos restantes aspirantes que teñen realizado o primeiro exercicio, á súa
lectura, o día once (11) de xuño de 2013, no edificio municipal de FOREMDES, sito na avda,
Ricardo Sánchez de Pontedeume, á seguinte horas e pola seguinte orde:
Ás 9:30 horas: García Mallo, Mónica; Gómez Fernández, Marta; González Ocampo, Rocío; González
Rodríguez, José Angel; Labrador García, María; Llamazares García, María; Moar Dopico, María.

Pontedeume, a 7 de xuño de 2013
O Presidente do Tribunal

Alberto Iglesias Fungueriño

