No Salón de Plenos da Casa do Concello do Concello de Ponteareas, 23 de decembro de 2021,
sendo as 09:00 horas, baixo a presidencia de dona Lara María Castellano Fuentes, reúnese o tribunal para
a realización da Segunda parte do proceso de selección, para a praza vacante de persoal laboral
cociñeiro/a auxiliar, mediante quenda de promoción interna, incluída na OEP do ano 2017, publicadas no
BOPPO NÚM. 76, de 23 de abril de 2021, no Concello de Ponteareas, formado polos señores: dona
LARA MARÍA CASTELLANO FUENTES (Presidenta); dona BASILIA MARTÍNEZ BERNÁRDEZ
(Vogal) e actuando como Secretario dona LETICIA VIVIAN GARCÍA RAMOS.
Unha vez constituído o Tribunal, procédese a realizar a aspirante a proba de correspondente á
Fase de Oposición, acadando a aspirante a seguinte puntuación:

APELIDOS

NOME

DNI

TOTAL EXAME

SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ

BEATRIZ

***6125***

APTO

Deste xeito o tribunal acorda por unanimidade, o nomeamento da candidata para o posto COCIÑEIRO/A
AUXILIAR NO CONCELLO DE PONTEAREAS.

RECURSOS:
Contra a presente acta que contén a lista definitiva de puntuacións, poderase interpoñer recurso
de Alzada ante o Sr. Alcalde no prazo dun mes, a partir do día seguinte da súa publicación no taboleiro de
anuncios do Concello, de acordo co establecido no artigo 121 Lei 39/2015 do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A acta é asinada electrónicamente polo secretario do Tribunal dada a situación actual ante o COVID-19.

Asdo. Electrónicamente
LETICIA VIVIAN GARCÍA RAMOS
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ACTA DO TRIBUNAL PARA A PRAZA VACANTE DE PERSOAL LABORAL COCIÑEIRO/A
AUXILIAR NO CONCELLO DE PONTEAREAS.
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