TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR OITO
PRAZAS VACANTES DE OPERARIO/A (OEP ANO 2017)
RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO SOBRE COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO.
Reunido o tribunal cualificador o día 28 de outubro de 2019 para a cualificación do terceiro
exercicio sobre coñecemento do idioma galego, realizado o 22/10/2019, aplicando os criterios
establecidos na base 4ª, parágrafo c), das específicas do proceso selectivo, e do anexo I a
estas, as persoas aspirantes obtiveron as seguintes puntuacións:
APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

ARGIBAY BLANCO, OSCAR

1,61

ARROYO MUÑOZ, FRANCISCO

1,61

CAPELO CAMPO, MARIA ESTHER

1,34

COSTA CASAS, DIEGO

1,87

COUSO SUAREZ, ENRIQUE

1,91

DIAZ ALVAREZ, PABLO

1,84

FOJO FERRER, PABLO

1,68

GARCIA CANDAL, ANA BELEN

1,40

MERA AIRA, ARTURO

1,55

PINTOS DA COSTA, ROBERTO CARLOS

1,75

RUIBAL LOIS, YAGO

1,40

SANMARTIN BARREIRO, MIGUEL SAUL

1,56

SANMARTIN GARCIA, CARLOS

1,22

SOLLA VALLE, JORGE

1,95

SUEIRO ALONSO, OSCAR

1,44

VAZQUEZ-GARZA JARAIZ, FERNANDO

1,34

VILLAVERDE PATIÑO, LUIS

1,92

Sen prexuízo das alegacións ou solicitudes que os/as 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/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que
estimen procedente consonte a dereito. As persoas aspirantes que non presenten as
alegacións directamente no rexistro xeral do Concello ou a través da sede electrónica do
Concello de Pontevedra, deberán achegalas, tamén, por fax ao número 886212843 no
mesmo día da súa presentación, para non interferir nos prazos de realización da seguinte
proba.

Este documento foi asinado electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade
en: https://sede.pontevedra.gal introducindo o seguinte código seguro de verificación:KSPQIO404OPFDI0R

CONVOCATORIA PARA O CUARTO EXERCICIO: O Tribunal dispuxo que pola secretaria se
publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, situado na rúa Michelena núm.
30 e, de forma complementaria, na Sede electrónica do Concello de Pontevedra
(sede.pontevedra.gal) a relación coas puntuacións obtidas, convocando ás persoas
candidatas o día 22 de novembro de 2019, ás 10:00 horas no seminario 8 do 2º
andar, do Pazo da Cultura, situado na rúa Alexandre Bóveda s/n, para a realización do
cuarto exercicio, obrigatorio e eliminatorio consistente na realización de probas psicotécnicas:
proba de clima laboral, proba de intelixencia e probas de personalidade, consonte co
establecido na base 4ª d) das bases específicas da convocatoria.
Os resultados obtidos nas probas psicotécnicas deberán ser obxecto de contraste mediante a
realización dunha proba individual segundo o indicado na base 4ª d), para a que se efectuará
a oportuna convocatoria dos/as aspirantes.
Documento asinado electrónicamente pola secretaria do Tribunal, en Pontevedra, na data
indicada na sinatura electrónica.
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