RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Con motivo da convocatoria para a selección e contratación laboral urxente por interinidade dunha persoa para prestar
servizo como Técnico en medio ambiente para o Concello de Sanxenxo, e segundo se especifica nas bases da convocatoria,
RESOLVO:
1.

Convocar para a realización dos exercicios nas datas, horas e lugares:
-

21 de outubro as 10 horas e 30 minutos no Salón de Plenos Municipal: 1º Exercicio práctico/teórico e
eliminatorio*: Na que o/a aspirante deberá demostrar os coñecementos relacionados ca súa formación
académica aplicada o traballo contestando varias preguntas relacionadas tanto co traballo habitual como do
temario (Anexo I). (Valorarase de 0 a 8 puntos).

-

23 de outubro (Hora por determinar, a determinará o tribunal na acta do primeiro exercicio): 2º
exercicio Oral: O tribunal cualificador fará unha entrevista curricular a todos os aspirantes que superasen o
primeiro exercicio, o tribunal preguntará sobre aspectos do currículo así como cuestións relativas as funcións a
desempeñar no traballo diario, a súa actualización de coñecementos e o coñecemento do municipio, así como
cuestións relacionadas co temario do anexo I. (Valorarase de 0 a 2 puntos).
- A oposición puntuarase de 0 a 10 puntos.
- De entre todos os aspirantes seleccionarase a aquel que sume a maior nota.
- eliminatorio*: O tribunal establecerá a nota de pase a segunda proba, non pudendo ser esta inferior a 4 puntos.

2.

Publicar a lista definitiva de admitidos:

APELIDOS
BERNÁNDEZ VILLEGAS
CAÑEDO PADÍN
CASTRO PINTOS
COCHÓN RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ TORRADO
FERNÁNDEZ PICHEL
FERREIRO CARBALLAL
JORGE GUILLE
MARTÍNEZ PEÓN
MAROÑAS LORENZO
PÉREZ BERJANO
POUSA LUCIO
REBOREDO DURÁN
RODRÍGUEZ MOLDES
SAAVEDRA CUÍÑA
TORRES ESCALANTE
VARELA VALLADARES
VÁZQUEZ RIVAS
VERDEAL SILVA
3.

NOME
JOSÉ GASPAR
MARÍA DEL CARMEN
MARTA
GUSTAVO
SILVIA
LAURA
SARA
JONATAN
FÉLIX
CRISTINA
IVÁN
XOAN MANUEL
JONATAN
PAULA
RUBÉN
ÁNGEL
CÉSAR
MARÍA DEL CARMEN
JUAN DIEGO

O tribunal contará cos asesores:
Belén García-Malvar Suárez, funcionaria da área medio ambiente do Concello de Vilagarcía.
Carlos Granjel Dios, Técnico de emprego e persoal do Concello de Sanxenxo.

Dado en Sanxenxo, a dezaseis de outubro de dous mil quince.
O alcalde,

ante mín, secretario xeral,

Gonzalo Gonzalo Pita

Ángel Luis López Pita

DNI
53112120Z
77400531B
76824529K
76827141B
35459405Y
35470345K
76934006H
53196789C
76818868H
53302726L
77419553N
36076382P
35472885P
77404558J
35571119D
35301158E
76929342T
33335845J
35315997A

