CONVOCATORIA EXTERNA PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA INDEFINIDA DE
OPERARIO AO SERVIZO DA EMPRESA MUNICIPAL DE AUGAS DA 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 19 de xuño de 2019, adoptou os seguintes
acordos:
1.- Vistas as alegacións e/ou reclamacións presentadas acórdase publicar a lista definitiva
de admitidos/as e excluídos/as ás probas da convocatoria externa para a provisión de
unha praza de operario/á o servizo da Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. e
creación dunha bolsa de contratación temporal.
2.- Acórdase desestimar o resto de alegacións e/ou reclamacións recibidas.
3.- Acórdase convocar aos aspirantes incluídos na relación definitiva de admitidos á
realización de l a primeira proba (proba de coñecementos teórica) que se celebrará o
día 4 de xullo de 2019 ás 12.00 hrs. na aula 1 CUR (Centro Universitario de Riazor antigo edificio da E.U. Estudos Empresariais) da Universidade da Coruña, situado en
fronte das oficinas de EMALCSA (cale Almirante Lángara, s/n. 15011 - A Coruña)
Inclúense instrucións para a realización da proba e a súa duración máxima prevista.
INSTRUCCIONES PARA A REALIZACIÓN DA PRIMEIRA PROBA OBRIGATORIA:
O período estimado de duración da proba é dunha hora.
 Nou se permitirá o acceso á aula onde se realizará a proba con móbil nin
ningún tipo de dispositivo electrónico. Tampouco se permitirá o acceso con
calculadora, libros ou calquera outra documentación.
 A persoa que non se presente no lugar indicado, á data e hora fixadas perderá o
seu dereito a realizar a proba.
 É obrigatorio acudir con documento oficial acreditativo da súa identidade, DNI
ou pasaporte, para a identificación do aspirante.
 Os aspirantes deberán acudir con bolígrafo azul á proba.
 Non se pode abandonar a aula en ningún momento e por ningún motivo sen
entregar o exame, dándose por finalizado o mesmo, xa que non se lle permitirá
de novo o acceso á aula. A saída da aula suporá por tanto a finalización do exame.
 A persoa que incumpra as instrucións para a realización do exame será expulsada
do mesmo perdendo o dereito a realizaro.
Na Coruña, a 20 de xuño de 2019
Fdo. O Tribunal

