ANUNCIO DO TRIBUNAL PARA O 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 SEXTO EXERCICIO.- Reunido o Tribunal Cualificador o 21/10/2020, procede
á cualificación do sexto exercicio aplicando os criterios establecidos na bases específicas do
proceso selectivo, segundo o artigo 4º Exercicios da Oposición, apartado f), resultando as
seguintes cualificacións:

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.
Os aspirantes que non presenten as alegacións a través da sede electrónica do Concello de
Pontevedra ou directamente no rexistro xeral do Concello deberán achegalas, tamén, por fax
(886212843) no mesmo día da súa presentación para non interferir nos prazos de realización da
seguinte proba.

CONVOCATORIA SEXTO EXERCICIO – SEGUNDA FASE .- O tribunal cualificador acorda
convocar aos aspirantes para a realización do sexto exercicio segunda fase: de Recoñecemento
Médico, o próximo venres 23 de outubro de 2020, ás 10:45h no centro de Cualtis SLU na rúa
Paseo Colón núm.7 de Pontevedra.
AVISO IMPORTANTE.- os aspirantes deberán vir provistos do DNI ou documento fidedigno
acreditativo da súa entidade, e ademais deberán:
- Acudir en xaxún.
- Recoméndase que traian a súa cartilla vacunal
- Poden tomar a súa medicación habitual con auga
- Deberán traer as súas lentes graduadas.
- No centro facilitaránselle un recipente para recollela mostra de ouriños
- Si padece algunha enfermidade crónica ou tivo algunha enfermidade importante achegue a
información médica correspondente, para completar o seu historial.
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