
                                                                                                                    

ANUNCIO

CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN  DO  SEGUNDO  SUPOSTO  DO  SEGUNDO
EXERCICIO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA
PARA A SELECCIÓN E NOMEAMENTO, COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A ATA A
COBERTURA  DE  VACANTE,  DUN/DUNHA  TÉCNICO/A  DE  SECRETARÍA
PERTENCENTE  Á  ESCALA DE  ADMINISTRACIÓN,  SUBESCALA TÉCNICA,  CLASE
SUPERIOR, SUBGRUPO A1, DO CONCELLO DE AMES.

Con data 10 de febreiro do 2022  o Tribunal encargado de xulgar as probas do proceso
selectivo para a selección e nomeamento, como funcionario/a interino/a ata a cobertura de
vacante, dun/dunha técnico/a de Secretaría pertencente á escala de Administración Xeral,
subescala  técnica,  clase  superior,  subgrupo  A1,  do  Concello  de  Ames,  nomeado  por
Decreto da Alcaldía núm. 2175/2017 e 2193/2017, acordou o seguinte:

Primeiro.-  Convocar aos/ás aspirantes para a realización do segundo suposto práctico do
segundo  exercicio correspondente á fase de oposición, que terá lugar o día 2 de marzo de
2022, ás 11:00 horas no salón de plenos do Concello (Ames). Os aspirantes deberán
personarse ás 11:00 horas, provistos do DNI e un bolígrafo para o seu chamamento.

Durante o desenvolvemento desta proba os/as aspirantes poderán, en todo momento, facer
uso de textos legais sen resolución de casos prácticos. En relación con estes, admitiranse
as súas versións consolidadas, aquelas nas que figuren notas de vixencia e/ou referencias
cruzadas a outras normas e os subliñados simples, sempre que non inclúan ningunha outra
información,  comentario  doutrinal  ou  referencia  xurisprudencial;  estando  expresamente
prohibida a utilización de libros de consulta, temarios, informes ou ditames de calquera tipo.

Segundo.-  Convocar  aos/ás  aspirantes  para  proceder  á  lectura  do  citado  exercicio  en
sesión pública ante o Tribunal de selección que terá lugar ás 13:00 horas  no salón de
plenos do Concello (Ames).

Terceiro.- Convocar ao Tribunal o día 2 de marzo de 2022, ás 09:00 horas, no salón
de plenos do Concello co obxecto de confeccionar o segundo suposto práctico do
segundo exercicio, respectando as bases da convocatoria.

Contra o presente acordo, que non pon fin a vía administrativa, os interesados/as
poderán interpoñer recurso de alzada ante o órgano superior xerárquico, alcalde-
presidente da Corporación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da
publicación da presente proposta do tribunal cualificador, conforme ao disposto nos
artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
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