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ANUNCIO

Asto.: RESULTADO PROVISIONAL  DA  SEGUNDA PROBA (Coñecemento da lingua 
galega) DO    PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE 
TRABALLO DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA O ACCESO Á  CATEGORÍA DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE BUEU 

O resultado provisional obtido polo candidato que concorre á  segunda proba obrigatoria 
e  eliminatoria  (coñecemento  da  lingua  galega)  do  procedemento  selectivo  para  a 
creación dunha bolsa de traballo de funcionarios interinos para o acceso á categoría de 
auxiliares administrativos do concello de Bueu, celebrado o martes 31 de xullo de 2018, 
na casa consistorial do concello de Bueu é o seguinte:

Candidato Resultado provisional

SALVADOR GÓMEZ GARCIA APTO

Publicado o presente anuncio o Tribunal concede o  prazo de dous (02) días hábiles 
(01 e  02 de agosto), a contar dende a publicación deste anuncio no taboleiro 
de anuncios electrónico do concello  para a presentación de reclamacións e 
alegacións que se estimen oportunas 

As reclamación e alegacións  deberán presentarse, en dito prazo, mediante instancia 
dirixida ao Presidente do Tribunal do seguinte xeito:

1º. No rexistro xeral do concello de Bueu sito na pranta baixa da casa consistorial 
do concello de Bueu (RÚA DE EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA). O 
horario de atención ao publico do Rexistro é de 8,00 a 14,00 horas.

2º.- Electronicamente, mediante tramitación electrónica da correspondiente instancia 
xeral á que se accede dende a pestaña “Catalogo de trámites” da sede electrónica do 
concello de Bueu (  https://bueu.sedelectronica.gal  )

3º.- Correo certificado urxente xunto co envio, dentro do prazo de reclamacións, do 
TEXTO COMPLETO da reclamación ou alegación e XUSTIFICANTE DO ENVIO EN PRAZO na 
correspondiente oficina de correo, á seguinte dirección de correo electrónico:

secretaria@concellodebueu.gal

Finalizado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que se presentaron en tempo e 
forma. No suposto de non terse presentado alegacións ou reclamacións en tempo e 
forma o resultado provisional quedará automaticamente elevado a definitivo.

O  que  se  publica  para  xeral  coñecemento  dos  interesados  no  procedemento  co 
cumprimento do ordeado polo Tribunal na sesión celebrada con data 31.7.2018 en base 
á  regulación contida na base 8.2 das bases reguladoras do procedemento. 

O presidente e a secretaria do Tribunal
(documento asinado electrónicamente)
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