> P E RSO AL E RR. HH
CONCELLO DE
OLEIROS

ANUNCIO
Unha vez estudadas e resoltas as alegacións presentadas polas persoas aspirantes sobre a
corrección da proba de coñecementos do procedemento selectivo para cubrir cinco prazas de
axentes de emerxencias e protección civil, de acordo co disposto nas bases da convocatoria, o
órgano de selección fai públicos os seguintes acordos:
1.- Anular as preguntas do cuestionario números 6, 24 e a primeira de reserva (R1).
2.- Substituír as preguntas 6 e 24 polas segunda e terceira de reserva (R2 e R3,
respectivamente).
3.- Á vista das anteriores correccións, outorgar as seguintes puntuacións:
Cualificación

ABAD CAÑAS, ADRIAN

****2870T

12,4

ARIAS PENAS, DANIEL

****8113C

Non apto/a

BELLON BALDOMIR, ANTONIO

****3963N

14,8

BLANCO LOPEZ, CESAR ALFONSO

****9387X

11,33

CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO

****4963P

Non apto/a

CORBACHO MAURICIO, JORGE

****7175Q

Non apto/a

GARCIA ALVARELLOS, MANUEL

****9115R

Non apto/a

GARCIA SOUTO, DANIEL

****8216Q

Non apto/a

LLOVES PRIETO, CARLOS

****1094H

Non apto/a

LOPEZ CAAMAÑO, PEDRO SANTIAGO

****7480D

19,6

LOPEZ FERNANDEZ, OSCAR

****2560L

Non apto/a

LOPEZ PAZ, GONZALO

****3198H

Non apto/a

MOSCOSO PABLO, RICARDO JOSE

****2504F

Non apto/a

NAVA HERREROS, SERGIO

****6079E

Non apto/a

NEIRA FERNANDEZ, PABLO

****0174M

Non apto/a

NOVO RODRIGUEZ, JOSE

****3629P

19,2

OITAVEM FERNANDEZ, MARCELO

****6663S

Non presentado/a

OUBIÑA ARANGUDE, MANUEL ANGEL

****4267M

Non apto/a

PALLEIRO MORLAN, OSCAR

****0732R

Non apto/a

PEREZ ALLO, CHRISTIAN

****2021W

Non apto/a

PRIETO RIVAS, JAVIER

****5223S

13,2

PUENTE GRELA, XOSE

****4505F

18,4

ROBLES GARCIA, ADALBERTO

****2622X

11,2

SABELL FERNANDEZ, IVAN DANIEL

****1614D

Non apto/a

SANZ USECHI, DAVID

****4695A

Non apto/a

SAYAR REBOREDO, PABLO EMILIO

****1922S

10

TRILLO POUSA, ESTEBAN

****5701F

15,73

YAÑEZ ALVAREZ, LUIS

****8179Y

Non apto/a

4.- As resolucións ás alegacións notificaranse individualmente a cada interesado.
5.- Convocar ás persoas aspirantes para a realización da terceira proba, que consistirá nunha
proba práctica sobre as funcións e traballos a desenvolver no posto de traballo tendo en conta o
temario que figura nas bases, e que se desenvolverá do seguinte xeito:
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A autenticidade deste documento, asinado electronicamente, pode ser comprobada en https://sede.oleiros.org/ValidacionExp.html mediante o CSV XLYDZ7XUJBR5XWQ1

Apelidos e nome
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Lugar: Auditorio Gabriel García Márques (rúa Chelito, Mera, Oleiros)
Data e hora de chamamento: o día 19 de novembro de 2019 ás 09.00 h.
Deberán realizala as persoas que superaron a proba anterior que, ademais de vir provistas do
DNI ou da documentación acreditativa equivalente, deberán acudir con roupa e calzado
deportivos ou de características similares (debe terse en conta que, pola natureza das actividades
a desenvolver, tanto a vestimenta como o calzado pode ser susceptible de sufrir deterioros de
calquera tipo).
Infórmase que estará prohibido entrar ao recinto de realización con teléfono móbil ou calquera
dispositivo de comunicación co exterior.

Non poderá entrar ao recinto -e consecuentemente se terá por non presentada ao exameningunha persoa opositora ausente no momento do seu chamamento que se realizará no exterior
do edificio.
Para os efectos oportunos e público coñecemento.
Asinado electronicamente polo secretario do órgano de selección na data que figura ao marxe.

Praza de Galicia, 1. 15173 Oleiros (A Coruña). Tlf . 981 61 00 00. Fax 981 63 13 72. www.oleiros.org
Asinado por: ALBERTO ARMADA RODAL
Data: 14/11/2019

A autenticidade deste documento, asinado electronicamente, pode ser comprobada en https://sede.oleiros.org/ValidacionExp.html mediante o CSV XLYDZ7XUJBR5XWQ1

O chamamento comezará á hora indicada por aquelas persoas cuxo primeiro apelido comece
pola letra “Q”, de acordo coa Resolución do 24 de xaneiro de 2019 da Consellería de Facenda
(DOG nº 25 do 5 de febreiro de 2019), que fai público o resultado do sorteo a que se refire o
Regulamento de selección do persoal da administración da comunidade autónoma de Galicia.

