
3. Administración do Parlamento de Galicia

3.2. Recursos humanos 

Acordo da Comisión de valoración do concurso para a provisión dos postos de técnico/a
de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e técnico/a de publi-
cacións do Parlamento de Galicia polo que se fai publica a puntuación provisional aca-
dada polos aspirantes

Por acordo da Mesa do Parlamento do 1 de agosto de 2017 convocouse concurso para a provisión
dos postos de técnico/a de asistencia parlamentaria, técnico/a superior de réxime interior e téc-
nico/a de publicacións do Parlamento de Galicia e aprobáronse as bases reguladoras.

A comisión de valoración, na súa reunión do 16 de outubro de 2017, procedeu á valoración dos
méritos dos aspirantes a cada un dos postos aos que concorren e, de conformidade coa base 6.2,
acordou a súa publicación.

No anexo detállase as puntuacións obtidas polos aspirantes en cada un dos apartados dos postos
aos que concorren e a puntuación total acadada en cada un deles.

De conformidade coa base sexta, apartado terceiro, os aspirantes dispoñen dun prazo de dez días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
para formular reclamacións, dirixidas á presidencia da comisión de valoración.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2017
Carolina Costoya Pardo
Presidenta da Comisión de valoración
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ANEXO 

 

POSTO: TÉCNICO/A DE ASISTENCIA PARLAMENTARIA 
APELIDOS E NOME 6 a) 1 6 a) 2 6 b) 6 c) 6 d) 6 e) 6 f) TOTAL 

Blanco  Piñeiro, Antonio 15,51 - - 3 - - - 
9 

6,00 (máx.)      
 

González Serrano, Santiago 
2,05 10,80 - 4,00 11,5 - 0,84 

13,34 
6,00 (máx.) - - 2,50 

(máx.) - - 

 

Nercellas Méndez, Martín 5,70 - - 3 - - 0,40 
9,1 

      
POSTO: TÉCNICO/A SUPERIOR DE RÉXIME INTERIOR 

Blanco  Piñeiro, Antonio 15,51 - - 3 - - - 
9 

6,00 (máx.)      
 

González Serrano, Santiago 
2,05 10,80 0,27 4 11,25 - - 

12,77 
6,00(máx.)   2,5 

(máx)   

 

Nercellas Méndez, Martín 
5,70 - 0,22 3,00 - 0,40 5,88 

14,32 
   -  5,00 

(máx.) 
POSTO: TÉCNICO SERVIZO PUBLICACIÓNS 

Blanco  Piñeiro, Antonio 
15,51 - 2,03 3,00 - - 5,28 

16,03 6,00 
(máx.) - - - - 5,00 

(máx.) 
 

 




