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ANUNCIO 

O  tribunal  do  proceso  selectivo  para  a creación  dunha  lista  de  aspirantes  a  arquitecto  técnico
segundo  as  bases  aprobadas  mediante  Resolución  da  alcaldía  245/2017,  nomeado  mediante
Resolución de alcaldía 694/2017 adoptou os seguintes acordos conforme constan na  acta da súa
sesión do 17.07.2017 e anexo rectificativo a esta:

1.-Outorgar as seguintes puntuación aos exames da 2ª proba da fase de oposición:

Nº EXAME VALORACIÓN
20170715FE005 5
20170715FE002 6.3
20170715FE003 7.20
20170715FE004 5.60

2.- Á  vista de que ningún dos aspirantes ten que facer a proba de galego, o resultado final do
proceso selectivo é o que segue:

Nº EXAME ASPIRANTE PUNTUACIÓN
FASE
CONCURSO

PUNTUACIÓN
FASE
OPOSICIÓN

VALORACIÓN
TOTAL

20170715FE005 VARELA PARAFITA ANDRES 1.60 5+5=10 11.60

20170715FE002 GARCIA  SEISDEDOS
EDUARDO

5.20 7.5+6.30 19

20170715FE003 SOENGAS GÓMEZ RAMÓN 4.43 6.5+7.20 18.13

20170715FE004 TABOAS  FERNANDEZ
MOISES

6.20 6.4+5.60 18.20

Á vista do dito resultado,  conforme á cláusula oitava das bases do proceso selectivo, o tribunal
procede á confección da listaxe de aspirantes que superaron a oposición para a súa aprobación pola
alcaldía, co seguinte resultado:

1º. GARCIA SEISDEDOS EDUARDO

2º. TABOAS FERNANDEZ MOISES 

3º. SOENGAS GÓMEZ RAMÓN

4º. VARELA PARAFITA ANDRES

Contra estes acordos, actos de trámite cualificados que non poñen fin á vía administrativa, poderán
interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes dende a súa publicación no taboleiro de edictos do
Concello ou na páxina web do Concello ante o tribunal de selección ou ante o alcalde do Concello de
Fene -órgano competente para a súa resolución-. Transcorrido o dito prazo sen terse interposto o
recurso, os acordos serán firmes a tódolos efectos.

Fene, a 18 de xullo de 2017

A secretaria do tribunal

Estefanía Manteiga Lamas
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