2020/TRIBUNAL/000008
ANUNCIO DO TRIBUNAL PARA PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN DE
DÚAS PRAZAS DE BOMBEIRO/A-CONDUCTOR/A DA ESCALA DA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
GRUPO C, SUBGRUPO C2, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2019, POLO
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.
RESULTADO DO RECOÑECEMENTO MÉDICO.- Reunido o tribunal cualificador o 27 de outubro de
2020, relaciona a continuación os resultados do recoñecemento médico enviado pola empresa Cualtis
SLU, sendo a cualificación obtida polos aspirantes a seguinte:
APELIDOS

NOME

CUALIFICACIÓN

ABAD CAÑAS

ADRIAN

APTO

CRUZ RÍOS

AARÓN

APTO

FIGUEIRIDO PEIXOTO

RUBEN

APTO

MOLEDO FILGUEIRA

ALEJANDRO

APTO

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA.- Rematadas todas as probas a puntuación total do proceso selectivo
para a provisión de dúas prazas de bombeiro-conductor é a seguinte:

PROPOSTA DE NOMEAMENTO.- O tribunal eleva a Sra. Concelleira de Persoal a seguinte proposta
de nomeamento como funcionarios en carreira para ocupar dúas prazas de bombeiro-conductor, para
os efectos da súa aprobación de conformidade co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria,
aos seguintes aspirantes:

Os aspirantes propostos deberán achegar dentro do prazo de 20 días naturais, contados dende a
publicación da relación de aprobados, a documentación sinalada nas bases para xustificar que
cumpren os requisitos esixidos para o ingreso na función pública local e para a praza convocada, de
conformidade co establecido no artigo 16 das bases da convocatoria (BOPPO Núm.50 do Xoves, 12 de
marzo de 2020).
PROPOSTA LISTA DE RESERVA.-O tribunal elevará a Sra. Concelleira de Persoal unha proposta de
lista de reserva confeccionada para os efectos da súa aprobación, de conformidade co establecido na
base 22ª da convocatoria; tendo en conta que existen opositores que na primeira proba tipo test,
obtiveron a mesma puntuación, o próximo día 02 de novembro ás 10horas, na sala de reunións da
Casa Consistorial na Plaza de España núm. 1 procederase ao sorteo para determinar a orde dentro da
lista de reserva.

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:IVKXM0SEG0D3TCTS

RÉXIME DE RECURSOS.- 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 dun 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, de réxime xurídico das
administracións públicas e procedemento administrativo común.
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