
            

 

Páxina 1 de 2 

 

 

 
ANUNCIO  

 
                        RECTIFICACIÓN CONVOCATORIA DO PRIMEIRO EXERCICIO/PROBA 

  E CONVOCATORIA DO SEGUNDO/A EXERCICIO/PROBA 
 

TANZA TRIBUNAUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
 
Expediente núm.:  2022/E001/000004     
Procedemento: convocatoria e probas de selección por oposición persoal laboral temporal 
Asunto: listaxe definitiva de admitidos e excluídos ao proceso de selección 
Decreto alcaldía aprobación listaxe definitiva: 698/2022 do 02/06/2022 
 
 

A/s praza/s 

 

Denominación  Peón/peoa 

Núm. de prazas 9 

Réxime Persoal laboral temporal 

Sistema selectivo Oposición, quenda libre 

Programa/Plan/Convenio PEL-CONCELLOS 2022 (Deputación A Coruña) 

Bases aprobadas Decreto da alcaldesa núm. 565/2022 do 02/05/2022 

Boletín Oficial Provincia núm. 86 do 06/05/2022 

 
 

O 02/06/2022 publicouse no Taboleiro de Edictos Electrónico da Sede Electrónica a data e a 
hora na que se celebrará o primeiro exercicio 

 

Data: 8 de xuño de 2022 (mércores) 
Lugar: Centro Municipal de Cultura (Avda. Alfonso Molina, 1 1º andar, 15840 Santa Comba) 
Hora: 
 

Primeiro exercicio Proba de coñecemento lingua galega 9:30 h 
 

 

Foi advertido erro na convocatoria anterior, cómpre rectificala e convocar ao persoal 
aspirante para segundo exercicio/proba que quedará como segue: 

 

 
Data: 8 de xuño de 2022 (mércores) 
Lugar: Centro Municipal de Cultura (Avda. Alfonso Molina, 1 1º andar, 15840 Santa Comba) 
Hora: 
 

Primeiro exercicio Proba de coñecementos 9:30 h 

Segundo exercicio Proba de coñecemento lingua galega 11:00 h 

 
 

Publicacións 

 

Publicar esta rectificación e convocatoria no Taboleiro de Edictos Electrónico do Concello de 
Santa Comba, (https://sede.santacomba.es/opencms/es/informacion/), e a título informativo e 
complementario na páxina web do concello (www.santacomba.es). 
 

Consideracións 

 

1 O persoal aspirante presentarase 10 minutos antes da hora prevista para realizar a proba. 
Identificarase co seu DNI/CIF ou documento fidedigno e con bolígrafo azul.  

2 Non se permitirá a presenza de acompañantes.  
3 O persoal aspirante deberá seguir as indicacións e as resolucións do tribunal. 

https://sede.santacomba.es/opencms/es/informacion/
http://www.santacomba.es/
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4 Non se permitirá o acceso ao recinto onde se realice o exercicio, con teléfonos móbiles, axendas 
electrónicas, reloxos intelixentes ou calquera outro instrumento de que se poida valer a persoa 
aspirante para auxiliarse na realización do exercicio.  

5 Non se habilitará ningún servizo de recollida de móbiles. 
6 Estas probas serán eliminatorias. 
7 A proba de galego cualificarase como apto ou non apto 
8 O uso máscara será obrigatorio. 

 
 
Santa Comba, 05/06/2022 
   
O presidente do tribunal cualificador 
 

         
Evaristo Lois Rama     
(Documento que se asina electronicamente) 
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