EXPEDIENTE: 2021/TRIBUNAL /000026

ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
CONFECCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA (LISTA C) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE
PRAZAS DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, GRUPO A, SUBGRUPO A1.
RESULTADO DO TERCEIRO EXERCICIO.- Unha vez entregada pola asesora as corrección do
exame, dando conta das valoracións feitas unha vez aplicados os criterios de cualificación
establecidos na base 5.1.B) das bases específicas do proceso selectivo, asignando unha nota a
cada un dos códigos, o Tribunal procede a apertura do sobre onde se identifica ao titular de cada
código, acordando outorgar as seguintes puntuacións:
APELIDOS

NOME

CÓDIGO

NOTAS

JUNCAL FROJAN

EVARISTO

33

0,84

MACEIRAS RIOS

VICTOR

22

0,59

SOBRINO SUAREZ

CARLOS

44

0,585

O Tribunal da por rematada a fase de oposición sendo o resultado obtido polos aspirantes o
seguinte :
NOME APELIDOS

1º EXERCICIO

2º EXERCICIO

3º EXERCICIO

TOTAL

EVARISTO JUNCAL
FROJAN

5,5

6,3

0,84

12,64

VICTOR MACEIRAS
RIOS

4,625

7,08

0,59

12,295

CARLOS SOBRINO
SUAREZ

5

7,23

0,585

12,815

De conformidade coa base 10 das reguladoras do proceso o Tribunal acorda requirir aos
opositores que superaron todos os exercicios da fase da oposición para que no prazo de tres días
hábiles, aporten a documentación xustificativa dos méritos alegados xunto coa instancia de
participación.
Rematado o prazo o Tribunal reunirase para proceder a súa valoración.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- O Tribunal dispón que unha vez que a asesora faga entrega
dos resultados, pola secretaria se publique no taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra,
sito na rúa Michelena 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 que o superaron.
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