ACTA DA REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO : TÉCNICO DE TURISMO 2022
EXPEDIENTE: 2022/E001/000007
A Laracha, a 03 de xuño do 2022.
Reunidos no Sada Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se
constitúe para valorar as probas selectivas que son:
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha)
Vocais: Lucía Barreiro Angeriz (Administrativa do Concello da Laracha),
Andrea Rodríguez Lorenzo (Animadora cultural do Concello da Laracha)asiste telemáticamente.
Sonia Corral Corral (tesoreira do Concello da Laracha)
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal
cualificador do proceso selectivo sinalado. Acto seguido desprázanse os membros do tribunal ao
Salón de Plenos do Concello da Laracha e tras o chamamento realízase a PROBA PRACTICA
Previamente dase conta das instruccions para a realización do mesmo no que se da conta da identificación
cun código alfanumérico aleatorio.
Posteriormente dase por rematado o exame. Os aspirantes entregan os exercicios identificados cun código
alfanumérico aleatorio que coincide co que identifica unha ficha co seu nome, apelidos e D.N.I. que
introducen nun sobre que pechan e que se identificará con ese mesmo código.
Unha vez rematado o exame o tribunal procede á corrección dos distintos exercicios.
Ao remate do mesmo obteñense os seguintes resultados:

CVD: zaamT76u2YybqxQdqFxR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CODIGO
LAR1T6B1B7D
LAR2I0X2F1H

NOTA
13
10,50

APTO
APTO

Finalmente, convócase para o acto público de apertura dos sobres que conteñen a ficha co nome, apelidos e
D.N.I. dos aspirantes e o código alfanumérico aleatorio co que identifica a cada un deles. Esta terás lugar o
luns 06 DE XUÑO AS 11.30H NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DA LARACHA.
E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 14.50 horas, asinando os señores
membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

