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ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA EN PROPIEDADE 
DUNHA PRAZA DE CONSERXE-COLEXIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS, 

CLASE PERSOAL DE OFICIOS, FUNCIONARIO DE CARREIRA POLO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN

ASUNTO.- SESIÓN DO 20 DE XULLO DE 2022.

Atendendo  ao  contido  da  Acta  da  sesión  de  data  20/07/2022,  que  obra  no  expediente,  se  publica  para  xeral 
coñecemento:

Inicia o proceso coa resolución das alegacións remitidas polo departamento de persoal para a resolución sobre o resultado 
do primeiro exercicio:

Constan as seguintes, por orde de presentación:

-Alegación presentada o día 11/07/2022 as 19:25:24 horas por dona Irene García Mallo, solicitando revisión do exame: 
efectuada unha nova corrección do exercicio conforme a plantilla definitiva de corrección, a alegación é admitida no sentido 
seguinte:

Onde dí:

García Mallo, Irene 36 7,2

Debe dicir:

García Mallo, Irene 40 8

-Alegación presentada o día 13/07/2022 as 10:01:06 horas por don Miguel Botana Taibo, solicitando revisión do exame: 
efectuada unha nova corrección do exercicio conforme a plantilla definitiva de corrección, a alegación é admitida no sentido 
seguinte:

Onde di:

Botana Taibo, Miguel 38 7,6

Debe dicir:

Botana Taibo, Miguel 40 8

-Alegación presentada o día 13/07/2022 as 10:01:06 horas por dona Vanesa María Añón Alvarez, solicitando revisión do 
exame:  efectuada unha nova corrección  do exercicio  conforme a  plantilla  definitiva  de  corrección  a alegación  non é  
admitida no sentido seguinte:
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Ratificar a puntuación publicada, no sentido seguinte:

Añón Álvarez, Vanesa María 36 7,2

Alegación presentada o día 14/07/2022 as 10:59:46 horas por dona Raquel  Seijo  Blanco, solicitando impugnación do 
exame ao non constar o seu nome no anuncio de cualificación, non é admitida no sentido seguinte: a omisión involuntaria 
foi solventada, atendendo ao que consta en actas do tribunal do día 07/07/2022 e 14/07/2022, no anuncio complementario 
ao  publicado  o  día  11/07/2022  sobre  o  resultado  definitivo  do  1º  exame  do  proceso  selectivo  para  a  cobertura  en 
propiedade dunha praza de  conserxe-colexio  de  administración  xeral,  subescala  servizos  especiais,  clase  persoal  de 
oficios, funcionario de carreira polo procedemento de oposición celebrada o día 13 de xuño de 2022.

Ana Ramos Ramos

Secretaria do Tribunal 

(asinado dixitalmente)
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