ANUNCIO DO TRIBUNAL PARA O PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A FORMACIÓN DUNHA
LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS E POSTOS DE INFORMÁTICO,
ENCADRADAS NO GRUPO C SUBGRUPO C-1 (LISTA B)
RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO.- O Tribunal Cualificador aplicando os criterios de cualificación
establecidos no artigo 5.1 c) das bases reguladoras, sobre a proba de coñecemento do idioma galego,
realizada o día 18/06/2019, puntuándose este exercicio de cero (0) a un (1) puntos, o resultado foi o
seguinte:

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

CAMPOS CARBALLUDE, CÉSAR*

0,00

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JAIME*

0,00

MARTÍNEZ ALLEGUE, LUIS*

0,00

VICENTE BOUZÓN, JORGE

0,68

VILAR DOMÍNGUEZ, RUBÉN*

0,00

* Aspirantes non presentados á proba. Acreditación documental do CELGA 4.
Sen prexuízo das alegacións ou solicitudes que os aspirantes consideren oportunas realizar, contra as
resolucións do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados poderase interpoñer, para esgotar a vía
administrativa, o recurso de alzada ante a autoridade que o nomeou, no prazo de un mes contado a partir do
día seguinte ao da súa publicación, consonte ao establecido no artigo 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1
de outubro do procedemento administrativo das administracións públicas.
Non obstante, os interesados tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estimen procedente
consonte a dereito.
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 (886 21 28 43) no mesmo día
da súa presentación para non interferir nos prazos de realización da seguinte proba.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO.- O Tribunal cualificador dispón que pola
secretaria se publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena núm. 30
(baixo) e, de forma complementaria, se publique na Sede electrónica do Concello de Pontevedra
(sede.pontevedra.gal) a relación coas cualificacións obtidas 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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