Expediente núm.: 62/2018
Procedemento: Selección de Persoal e Provisión de Postos
Asunto: Constitución Bolsa de emprego de persoal laboral temporal para a provisión do posto de traballo de
Auxiliar de Rexedor- Convocatoria para a realización da proba de fase de oposición.
Documento firmado por: A secretaria do Tribunal

BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL PARA PROVER PROVISIONALMENTE POSTOS DE
AUXILIAR DE REXEDOR NO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DUNHA NOVA PROBA DA FASE DE OPOSICION
PARA O 20.08.2018

PRIMEIRO.- O Tribunal en data 19 de xullo de 2018 tras proceder ó análise das alegacións presentadas polos concursantes e considerando que hai cinco alegacións que versan
sobre a parte específica do exame para o que non habería preguntas de reserva suficientes,
e tendo en conta, igualmente, a alegación de carácter xeral sobre a parte específica do
exame, acorda por unanimidade, aceptar as alegacións presentadas e proceder a anulación
do exame do día 27 de xuño así como retrotraer as actuacións realizadas, convocando, de
novo, aos aspirantes a bolsa de auxiliar de rexedor para a realización da proba de fase de
oposición para o día 20 de agosto ás 12.30 da maña.
SEGUNDO. De conformidade co anterior, convócase a todos os aspirantes na entrada
principal do Palacio da Ópera (Glorieta de América nº3, 15004 A Coruña), acceso pola
porta de minusválidos, para a realización da proba de fase de oposición para o día 20 de
agosto ás 12.30 da maña, iniciando o chamamento pola letra G.
Os aspirantes deberán acudir na data e hora sinalados para a realización da proba
coa documentación que acredite a súa identidade, D.N.I, Pasaporte ou documento similar
(orixinal).

O que se fai público, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria.

A secretaria do Tribunal,
Olga Dourado González
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

Palacio de la Ópera de A Coruña. Glorieta de América, 3 – 15004 A Coruña – Tel: +34 981 25 20 21 – Fax: +34 981 27 74 99
info@sinfonicadegalicia.com–www.sinfonicadegalicia.com–http://consorciopromocionmusica.sedelectronica.gal- C.I.F.: P-6503001-G

Cod. Validación: ALK75263GNHLK5FLL3TRQJ79J | Corrección: http://consorciopromocionmusica.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 1

Olga Dourado González (1 para 1)
Secretaria Interventora
Data de Sinatura: 26/07/2018
HASH: 734243c3616d16917f0a56d0880e549e

ANUNCIO

