ANUNCIO DO TRIBUNAL PARA O PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A FORMACIÓN DUNHA
LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ENXEÑEIRO DA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, ENCADRADAS NO GRUPO A
SUBGRUPO A-1

RESULTADO DO SEGUNDO EXERCICIO.- Reunido o Tribunal Cualificador, o día 12 de xullo de 2018,
para proceder á súa cualificación aplicando os criterios de valoración establecidos no anexo II sobre
coñecemento do idioma galego e o artigo 5.1b) das bases reguladoras, puntuandose este exercicio de cero
(0) a un (1) puntos, o resultado foi o seguinte:

NOME E APELIDOS

LÓPEZ
NARCISO

FONTÁN

PUNTUACIÓN

SANTIAGO

0,62

RESULTADO VALORACIÓN DE MÉRITOS.- Reunido o Tribunal Cualificador, o día 12 de xullo de 2018,
para proceder á valoración dos méritos achegados polos aspirantes que superaron a fase de oposición
segundo o artigo 5.2 das bases reguladoras o resultado foi o seguinte:

PRIMEIRO

NOME E APELIDOS

LÓPEZ
NARCISO

FONTÁN

SANTIAGO

1,55

PAREDES RODRÍGUEZ CÉSAR

1,30

No prazo de 3 días hábiles desde a publicación do resultado da fase de concurso no taboleiro de anuncios
da Casa do Concello, os aspirantes poderán presentar reclamacións contra o resultado provisional da fase
de concurso pudendo achegar, en concepto de emenda e para a súa valoración aqueles documentos que
acrediten méritos alegados e insuficientemente xustificados polos interesados na documentación alegada
coa instancia de participación. En ningún caso se terán en conta outros méritos distintos dos alegados polos
aspirantes na súa instancia de participación.
CUALIFICACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DE LISTA DE RESERVA- En consecuencia o tribunal eleva
ao Concelleiro de Goberno responsable da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio a puntuación
definitiva dos aspirantes que integrarán a lista de reserva, coa especificación das puntuacións de cada un
dos exercicios da fase de oposición e do concurso, confeccionada por orde de maior a menor puntuación
que é a seguinte:

NOME E APELIDOS

PRIMEIRO

SEGUNDO

CONCURSO

TOTAL

LÓPEZ FONTÁN SANTIAGO NARCISO

15

0,62

1,55

17,17

PAREDES RODRÍGUEZ CÉSAR

10

0,00

1,30

11,30

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:XTKYN8PRERD5VOCF

PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- O Tribunal cualificador dispón que pola secretaria se publique no
taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena número 30 (baixo) e, de forma
complementaria, se publique na Sede electrónica do Concello de Pontevedra (sede.pontevedra.gal) a
relación coas calificacións optidas polos aspirantes.

Documento asinado electrónicamente pola Sra. Secretaria do Tribunal, en Pontevedra, na data indicada na
sinatura electrónica que consta na marxe inferior deste anuncio.
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