ACTA DE DATA 11/04/2019, DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO
CONVOCADO PARA CUBRIR UNHA PRAZA VACANTE DE SEPULTUREIRO DO CONCELLO DE
PONTEVEDRA INCLUIDA NA OEP DO ANO 2017
EXAMEN TIPO TEST
En Pontevedra, a 11 de abril de dous mil dezanove sendo as 09:00 horas, reúnese na Sala de
Xuntas do Concello, o tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para cubrir unha
praza vacante de SEPULTURERO polo sistema de concurso-oposición, baixo a presidencia de
dona Rosa Magdalena Fernandez, Arquitecta municipal da OTAP, e coa asistencia dos vogais,
don Manuel Cancela Outeda, mestre xardiñeiro, don Juan Carlos Peón Justo, encargado de la
Brigada de obras e mantemento, dona Maria del Carmen Formoso Beloso, Técnica media de medio
ambiente natural e actuando como secretaria dona Marta de las Heras Rodriguez, Xefa do Servizo
de Patrimonio, que dá fe do acto.
ELABORACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST.- Procédese polo tribunal á elaboración
dun test relacionado có contido do programa anexo á convocatoria, consonte ao establecido na
base 5, apartado A), das bases reguladoras do proceso selectivo, que se redacta en castelán
como solicitou o opositor. De conformidade co estabrecido na Base 11 das xerais da PO de 2017
o Tribunal por unanimidade acorda estabrecer a nota de corte en 9 puntos
CHAMAMENTO PÚBLICO.- Ás 13:00 horas procédese ao chamamento público dos opositores
comezando, comparecendo:
NOMBRE

APELLIDOS

JESUS MANUEL

SILVA RODRIGUEZ

COMEZO DO EXERCICIO.- Previa lectura pola presidenta do tribunal da base 5, apartado A), das
bases que rexen a convocatoria e información ao aspirante sobre as normas para o
desenvolvemento da proba, se comunica aos aspirantes que dispoñen de trinta minutos para a
realización do test, que comeza ás 13,00 horas e finaliza ás 13:30 horas.
CUALIFICACIÓN DO EXERCICIO.- o tribunal cualificador procede á
resultando a seguinte cualificación:
NOMBRE

APELLIDOS

NOTA

JESUS MANUEL

SILVA RODRIGUEZ

9 puntos ( apto)

valoración

do test

CONVOCATORIA SEGUNDO EXERCIZO.- De conformidade coas bases o Tribunal acorda que o
segundo exercizo, práctico se realice o vindeiro día 24 de abril, mercoles as horas 11 da maná na
Sala de Xuntas de Michelena 30, planta baixa.
Ás 13,40 horas a presidenta da por rematada a sesión, lembrando que o segundo exercizo
realizaráse o vindeiro martes 23 de abril , quedando convocado o tribunal as 9 h , de todo o que eu
secretaria dou fe
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