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)
APERTURA DE PRAZO PARA ACHEGA DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS MÉRITOS
ALEGADOS XUNTO COA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN: Unha vez finalizada a fase de oposición,
reunido o Tribunal cualificador, o día 20 de xuño de 2019, acorda, ao abeiro do establecido no artigo 10 das
bases reguladoras do proceso, requirir a aqueles opositores que superaron todos os exercicios da aposición
para que presenten, no prazo de 3 días hábiles, (computándose o prazo dende o día 21 de xuño ata o 25 de
xuño, ambos inclusive) a documentación xustificativa dos méritos alegados xunto coa instancia de
participación.

APELIDOS E NOME
CAMPOS CARBALLUDE, CÉSAR
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JAIME
MARTÍNEZ ALLEGUE, LUIS
VICENTE BOUZÓN, JORGE
VILAR DOMÍNGUEZ, RUBÉN

A documentación xustificativa poderá presentarse polas seguintes vías:
- No rexistro electrónico do Concello de Pontevedra, a través do procedemento habilitado no
catálogo de procedementos (http.//sede.pontevedra.gal/public/catalog/catalog-index.xhtml) da Sede
Electrónica para estes efectos.
- De forma presencial, na oficina de asistencia en materia de rexistros.

Os aspirantes que acheguen a documentación xustificativa dos méritos alegados a través da Sede
electrónica do Concello, deberán nomear os arquivos que xuntan identificando con claridade o seu contido.
Os aspirantes deberán presentar copia simple da documentación acreditativa dos méritos alegados.
Todos os méritos alegados deberán de posuírse no momento de terminación do prazo de presentación de
solicitudes de participación no proceso selectivo.
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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