ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR
UNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE MANTEMENTO DE ESPAZOS PÚBLICOS (QUENDA LIBRE)
INCLUÍDA NA OEP 2020
RESULTADO DO QUINTO EXERCICIO (PRÁCTICO, OBRIGATORIO E ELIMINATORIO).- Reunido o
Tribunal o día 07 de abril de 2021, para proceder á cualificación do quinto exercicio, puntuándose este de
cero (0) a vinte (20) puntos, sendo necesario para aprobar obter unha puntuación mínima de dez (10
puntos), o resultado foi o seguinte:

NOME E APELIDOS
SANTIAGO
FONTAN

NARCISO

NOTA
LOPEZ

INES MERA RICO

12,40
10,60

RECURSOS.- Contra as resolucións do Tribunal e os seus actos de trámite cualificados, neste caso, contra
o quinto exercicio, práctico, obrigatorio e eliminatorio, e, especialmente as cualificacións do proceso
selectivo referido anteriormente poderase interpoñer, para esgotar a vía administrativa, o recurso de alzada
ante a autoridade que o nomeou (Concelleira do servizo de persoal e cultura), no prazo dun mes contado a
partir do día seguinte ao da súa publicación no taboleiro de edictos, consonte ao establecido no artigo 121 e
seguintes das Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo das administracións públicas.
No obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que estimen procedente
consonte a dereito.
PUBLICACIÓN DO RESULTADO E CONVOCATORIA PARA O SEXTO EXERCICIO.- O Tribunal dispón que
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 calificacións obtidas polos aspirantes, convocando aos candidatos
que o superaran para a realización do sexto exercicio consistente nuha proba de coñecemento práctico a
nível de usuario de contorno operativo de Windows, manexo de ferramentas de ofimática (Libre Office:
Writer, Calc e Impress) e de utilidades elementais de internet no dito contorno (navegación, correo
electrónico, etc.) o día 16 de abril, às 10:00 horas, Edificio Casa Azul, rúa Sor Lucia nº 2, sala Rons.

A secretaria do Tribunal na data da sinatura electrónica.
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