ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO PARA A COBERTURA DE TRES PRAZAS DE OFICIAL DA
POLICÍA LOCAL POLA QUENDA DE PROMOCION INTERNA

ANULACION PREGUNTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO.-Reunido o tribunal
cualificador, o día 23 xaneiro de 2019, para a cualificación do primeiro exercicio
(tipo test), advírtese erro nas preguntas 88 e 89 polo que se acorda a súa anulación
e a incorporación das preguntas de reserva 121 e 122.
RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO.-Reunido o tribunal cualificador, o día 23
xaneiro de 2019, para a cualificación do primeiro exercicio (tipo test), os resultados
obtidos polos aspirantes foron os seguintes:
ASPIRANTE

PUNTUACION

JUAN JOSE ABILLEIRA ARGIBAY

6,33

LUIS MIGUEL COSTA ALVARIÑA

6,67

JOSE LUIS DOMINGUEZ MAYA

5,22

RAMON GAMALLO MAQUIEIRA

7,00

Os/as restantes aspirantes quedan eliminados/as por non presentarse á realización
do exame ou por non acadar a puntuación mínima esixida nas bases.
Concédese un prazo de tres días hábiles para formular alegacións. Os aspirantes
que non presenten as alegacións a través da sede electrónica do Concello de
Pontevedra ou directamente no rexistro xeral do Concello deberán achegalas,
tamén, por fax (886212843) no mesmo día da súa presentación para non interferir
nos prazos de realización da seguinte proba.
CONVOCATORIA PARA O SEGUNDO EXERCICIO .- Convócase aos/ás
opositores/as aprobados/as para a realización do segundo exercicio de carácter
obrigatorio e eliminatorio, relativo a resolución dun caso práctico, o martes día 12
de febreiro de 2019 ás 13’00 horas na Sala de Xuntas do edificio municipal sito na
rúa Michelena, 30
A Secretaria do Tribunal na data da sinatura electrónica

Asinado por: SECRETARIAPONTEVEDRA 2
En data: 24/01/2019

Asinado por: SECRETARIAPONTEVEDRA 1
En data: 24/01/2019

Asinado por: MARIA AGUSTINA AGEITOS GONZALEZ
Servizo: SERVIZO SECRETARIA E ASUNTOS XERAIS
Cargo: XEFE NEGOCIADO ATENCION AO CIDADAN
Data: 24/01/2019
Este documento foi asinado electrónicamente conforme á lexislación de sinatura electrónica

Este documento foi asinado electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade
en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:2DP1H9WUH6JPEVMP

