ANUNCIO DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A
CONFIGURACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA INTERINA DE
PRAZAS DE TÉCNICOS/AS AUXILIARES EN XESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPAIS,
ENCADRADAS NO GRUPO C, SUBGRUPO C1.
RECURSOS.- Reunido o Tribunal Cualificador, o día 21/06/2018, para proceder a resolución
dos recursos ás preguntas 31), 43), 47) e 55) do exame tipo test que tivo lugar o pasado día
14/06/2018 adoptáronse os seguintes acordos:
Respecto á pregunta 31). Procedeuse a súa anulación.
Respecto á pregunta 43). A resposta correcta é a b).
Respecto á pregunta 47). Desestímase o recurso
Respecto á pregunta 55). Desestímase o recurso.
Procédese á publicación na Sede electrónica do Concello dunha nova plantilla de preguntas
coas respostas corrixidas.
CUALIFICACIÓNS.- Tendo en conta as variacións nas preguntas 31) e 43) procedese á
nova cualificación do primeiro exercicio tipo test aplicando os criterios establecidos na base
5.1.A) do proceso selectivo, as persoas aspirantes consideradas aptas obtiveron as
seguintes cualificacións:
NOME APELIDOS

NOTA

RAUL BUA IGLESIAS

8,64

CRISTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ

7,58

EMILIO RODRIGUEZ COCHON

7,42

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ

6,82

ALEJANDRO LEIRO SIXTO

6,74

YOEL ANTONIO CASTRO MAQUIEIRA

6,44

ALVARO ARDA PAZOS

6,06

ANA GOMEZ FERREIRA

5,91

ESTHER VALIÑO GOMEZ

5,91

ROI CUBA DORADO

5,68

SUSANA TERRON RODRIGUEZ

5,53

MIGUEL VILAS AGUETE

5,53

SARA LUQUE COTO

5,38

BORJA MEJUTO REY

5,30

IRIA REY MONTEAGUDO

5,30

MARIA ADELA SANCHEZ CALZADA

5,23

SOFIA RUA PIÑEIRO

5,23

SARA NOVEGIL MOLINA

5,15

FRANCISCO MAGDALENA RODRIGUEZ

5,15
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O Tribunal, na sesión que tivo lugar en data 15/06/2018, determinou que a puntuación (nota
de corte) esixida para superar o exercicio se corresponde con 26 respostas acertadas, unha
vez descontadas, de ser o caso, a penalización por respostas incorrectas.
Os aspirantes admitidos ao proceso selectivo e non incluídos na anterior relación ou non se
presentaron ou non superaron o exercicio, de conformidade co disposto na base 5.1.A) das
bases do proceso e as instrucións dadas polo Tribunal con carácter previo á realización da
proba.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO.- O Tribunal dispón que polo secretario se publique no
taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra, sito na rúa Michelena núm.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 aprobados ,
convocando aos candidatos que o superaron para a realización do segundo exercicio
escrito, obrigatorio e non eliminatorio, consistente no coñecemento do idioma galego, o día
26 de xuño de 2018, ás 11:00 horas no Seminario nº 7 (andar 2º) do Pazo da Cultura,
situado na rúa Álexandre Bóveda, s/n.
Documento asinado electrónicamente polo Sr. Secretario do Tribunal, en Pontevedra na data
indicada na sinatura electrónica que consta na marxe inferior deste anuncio.
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