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ANUNCIO 

ASUNTO: CUALIFICACIÓN FINAL DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO SELECTIVO 

PARA CUBRIR EN REXIME DE INTERINIDADE UNHA PRAZA DE OFICIAL 

ELECTRICISTA DA BRIGADA DE OBRAS E SERVIZOS DO CONCELLO DE BUEU 

(QUENDA LIBRE) 

Rematado o prazo de alegacións que figuraba no Anuncio de resultado definitivo proba 

coñecemento lingua galega e cualificación final provisional que abarcou os dias 14, 15 e 18 de xuño de 

2018 publicado en data 13/06/2018; comprobado no expediente de Gestiona 367/2017 a non existencia de 

alegacións ao respecto.  

E polo tanto elévase a definitiva a lista de candidatos e proponse á persoa que obtivo maior 

puntuación total como única persoa que superou o proceso selectivo. Malia o anterior, e co fin de 

asegurar a cobertura da praza convocada, cando se produza renuncia da persoa seleccionada antes da 

toma de posesión, ou non acredite os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano convocante poderá 

requirir do órgano de selección unha relación complementaria das persoas aprobadas que sigan as 

persoas propostas, para o seu nomeamento como persoal funcionario interino para cubrir a praza 

convocada. 

 

 

RESULTADO DA CUALIFICACIÓN FINAL DEFINITIVO 

Segundo a base 10ª Cualificación final e relación de aprobados: A cualificación do proceso virá 

determinada pola suma das puntuacións obtidas nos exercicios da oposición (máximo 15 puntos), 

debendo haber superado a totalidade dos exercizos. O terceiro exercicio recibirá a cualificación de 

APTO ou NON APTO. 

Unha vez rematada a oposición a cualificación final  é o que segue: 

 

ORD

E 

ASPIRANTE DNI RESULTADO PRACTICA TOTAL 

1 TELMO RINCON ANXO 76819379T 9,00 3 12 

2 CASAL MALVIDO 

ABRAHAM 

76927565V 7,50 3 10,5 

 

1º PROPOSTA DE CONTRATACIÓN A FAVOR DO ASPIRANTE QUE ACADOU A 

MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TABÓA ANTERIOR. 

 

 

ORD

E 

ASPIRANTE DNI 

1 TELMO RINCON ANXO 76819379T 
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Consonte dispón a Base 11º.-Presentación de documentación e nomeamento.  

O aspirante proposto deberá achegar no prazo de 5 días hábiles que serán o mércores 20, xoves 

21, venres 22, luns 25 e martes 26 de xuño de 2018 dende a proposta de contratación a 

documentación, recollida nos apartados a), b), c) e d) da devandita Base 11ª  

Se dentro do prazo indicado, e salvo supostos de forza maior, o aspirante proposto non presentase    

a súa documentación ou do examen dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos sinalados 

na Base 4ª non poderán ser nomeado funcionario interino e quedarán anuladas as súas actuacións, 

sen prexuizo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial. 

Segundo a Base 12º.-Constitución de listaxe de reserva ou de agarda. Consonte resulta do artigo  

do acordo regulador das condicións de emprego do persoal funcionario ao servizo ao Concello de 

Bueu (BOP num 179 de 17.09.2014) os aspirantes que superasen o procedemento selectivo e non 

obtiveran a praza en réxime de interinidade que se regula nas presentes bases integrarán unha lista 

de reserva ou de agarda para cubrir necesidades de emprego de carácter interino ou temporal pola 

vía de urxencia para cubrir prazas da mesma escala, subescala e grupo de clasificación (Oficial 

electricista da escala de Administración Especial, subescala Servicios especiais, Grupo C2). 

Asemade poderán ser chamados nos mesmos termos para prover temporalmente, postos 

reservados ao persoal laboral, cando o seu grupo, categoría e funcións sexan as mesmas. 

2º LISTAXE DE RESERVA 

Incluirase na lista de reserva aquel opositor que superou todos os exercicios da oposición e non 

obtivo praza, segundo a mesma orde de puntuación que obtivesen na oposición: 

 

 

ORDE ASPIRANTE DNI 

1 CASAL MALVIDO ABRAHAM 76927565V 

 

A lista de reserva será pública e o candidato que a integre será, en casos de urxencia previamente 

xustificados, contratado temporalmente ou nomeado interinamente pola orde que figuran na taboa 

anterior e que resulta da puntuación obtida neste proceso selectivo consonte resulta da regulación 

contida na base 10ª.  

Segundo a Base 12.2. Vixencia e xestión administrativa da listaxe de reserva ou de agarda: 

A listaxe de reserva estará en vigor ata que se realice un novo proceso selectivo, coa finalidade de 

prover en propiedade os postos correspondentes as categorias das que se trate e, en todo caso, por 

un prazo máximo de 3 anos. 

 

(asinado electrónicamente ao marxe) 
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