
RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO, PUNTUACIÓNS TOTAIS E LISTAXE 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES APROBADOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A 
COVERTURA DUNHA VACANTE DE ARQUITECTO/A SUPERIOR EN RÉXIME DE 
INTERINIDADE 
 
Segundo o previsto na base 8.3 que rexe a convocatoria, para superar o segundo exercicio 
consistente nunha proba práctica, cualificada de 0 a 40 puntos, deberase alcanzar unha 
puntuación mínima de 20 puntos, sendo as puntuacións outorgadas as persoas aspirantes as 
que se recollen na seguinte táboa: 
 

NOME 1º APELIDO 2º APELIDO PUNTUACIÓN 

LAURA PALACIO MARIN 26,00 

MARTIN SASTRE OTERO 15,08 

JOSE MAGDALENA NOGUEIRA 12,08 

 
As persoas aspirantes terán un prazo de tres (3) días hábiles, contados a partir do día seguinte 
ao desta publicación, para presentar as reclamacións que consideren oportunas respecto das 
puntuacións outorgadas no segundo exercicio. 
 
De acordo co disposto na base 8.3, por acreditar estar en posesión do curso de iniciación e 
perfeccionamento en lingua galega (CELGA IV), correspóndelle á persoa aspirante aprobada 
obter o resultado de APTA no terceiro exercicio. 
 
En consecuencia, as cualificacións finais obtidas na fase de oposición pola persoa aspirante 
son as seguintes: 
 

Apelidos e nome 
Nota 1º exerc. 
(cuestionario  

tipo test) 

Nota 1º exerc. 
(cuestionario 

teórico) 

Nota 2º 
exerc. 

Resultado 
3º exerc. 

NOTA 
FINAL 

PALACIO MARÍN, LAURA 15,60 17,00 26,00 APTO 58,60 

 
En consideración co exposto na base reguladora 9 ª das que rexen a convocatoria, procédese á 
puntuación da cualificación final pola persoa aspirante que superou o proceso e publicación da 
listaxe provisional de aprobados, sendo o que se reflicte de seguido: 
 

APELIDOS E NOME 
FASE DE 

OPOSICIÓN 
FASE DE 

CONCURSO 
CUALIFICACIÓN 

TOTAL 

PALACIO MARÍN, LAURA 58,60 0,00 58,60 

 
Todo o cal se fai de público coñecemento en cumprimento do previsto nas bases que rexen a 
presente convocatoria.  
 
Bueu, á data que figura na sinatura dixital á marxe 
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