CONVOCATORIA EXTERNA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA INDEFINIDA DE
OPERARIO/A AO SERVIZO DA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA
S.A. E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL (publicada no
BOP número 66 o 5 de abril de 2019)
O Tribunal, en reunión celebrada o día 8 de xullo de 2019, adoptou os seguintes
acordos:
1.- Publicar o día 9 de xullo as puntuacións obtidas na primeira proba (proba de
coñecementos teórica) ordenadas por código.
2.- De acordó co punto 9 das bases da convocatoria é necesario obter unha puntuación
mínima de 15 puntos para poder realizar a seguinte proba.
3.- De acordo co punto 13 das bases, contra as resolucións do Tribunal poderase formular
reclamación ante devandito órgano no prazo de sete días naturais contados a partir da
data de publicación desta nota informativa (do 10 ao 16 de xullo inclusive), a través
da conta de correo electrónico: convocatoriasempleo@emalcsa.es ou presencialmente na
Secretaría de Dirección Xeral de EMALCSA, C/ Manuel Murguía, s/n (Edif. Casa da auga)
15011 A Coruña, de luns a venres en horario de 9:00 a 12:00 hrs. Unha vez transcorrido
devandito período, os resultados serán considerados definitivos.
Os aspirantes que queiran revisar o seu exame terán que solicitalo, dentro do prazo
sinalado anteriormente (do 10 ao 16 de xullo inclusive), a través da conta de correo
electrónico: convocatoriasempleo@emalcsa.es . Contestaráselles por esta mesma vía
indicándolles data e hora de revisión (deberán traer á revisión o código entregado o día
do exame). Non se admitirán solicitudes de revisión de exame que veñan por outra vía,
nin fóra de prazo.
5.- A relación definitiva dos aspirantes que superen a proba teórica e que poderán pasar
a realizar a seguinte proba, publicarase na primeira quincena do mes de setembro, así
como o lugar, día e hora da súa realización.

Na Coruña, a 09 de xullo de 2019

Fdo. O Tribunal

