
 

CUALIFICACIÓN DA PROBA PRÁCTICA PARA A SELECCIÓN DE 2 AXUDANTES 
DE  SERVIZOS  PARA  ACTUACIÓNS  DE  XARDINERIA  (PLAN  CONCELLOS) 
2018-2019 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E FIXACIÓN DA DATA PARA A 
BAREMACION DOS MÉRITOS APORTADOS POLOS ASPIRANTES.

Realizado o día 5/06/2018 a proba práctica do proceso selectivo de 2 axudantes de 
servizos para  actuacións de xardineria  dentro  do Plan de Obras e  Servizos (Plan 
Concellos) 2018-2019 da Deputación Provincial, de carácter obrigatorio e eliminatorio, 
resulta a seguinte puntuación:

NOME E APELIDOS PUNTUACION

ALVAREZ CAMPOS, BEGOÑA NO PRESENTADA

AMOEDO MONROY, FERMIN 7

BOUZA COVELO, TANIA 1

COUÑAGO MÍGUEZ, SERGIO 7

FILGUEIRA PEREZ, MARIA PILAR 1

LORES ANTÓN, MARIA YOLANDA 7

PEREIRA CABALEIRO, LAURA 6

Á  vista  da  puntuación  obtida  polos/as  aspirantes  na  proba  práctica  da  fase  de 
oposición do proceso selectivo, e tendo en conta que  para superar esta proba é 
preciso acadar un mínimo de 5 puntos.

O  tribunal  cualificador convoca  aos  aspirantes  que  superaron  esta  proba á 
presentación no  prazo de dous días hábiles contados a partir  do seguinte  á 
publicación deste anuncio na sede electrónica,  na páxina web e Taboleiro de 
anuncios do Concello, a presentación das fotocopias ou dos orixinais daqueles 
documentos  que  sexan  necesarios  para  a  valoración  da  fase  de  concurso, 
ordenados seguindo a orde establecido no baremos de méritos que constan nas 
bases.

O tribunal cualificador COMUNICA que se reunirá ás 9:00 horas do día 11 de xuño 
de 2018 (luns), na Casa do Concello, ao obxecto de proceder á realización da Fase 
de concurso, consistente na voloración dos méritos presentados polos/as aspirantes 
que superaron a proba práctica.

Documento asinado electrónicamente á marxe polo Secretario do Tribunal
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