
 

 

 
 

 

CONCELLO DE BUEU 
 

 

Concello de Bueu 
Rúa de Eduardo Vincenti, 8  C.P.36930  Bueu  (Pontevedra) · CIF P-3600400J  Rex. E. L. Nº 111 .   E-mail: concello@concellodebueu.org                              
Telf. 986 390 029 · Fax 986 322 099 

ANUNCIO  

 

RESULTADO DEFINITIVO E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN PARA A 

CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 4 PRAZAS PEÓNS FORESTAIS DO PLAN 

DE EMPREGO 2018 PARA O CONCELLO DE BUEU. 

 
O Tribunal, por unanimidade dos seus membros, finalizado o prazo de alegacións o Tribunal resolverá as que 

se presentaron en tempo e forma, elevando a definitiva a lista de candidatos que superaron a proba, de non 

terse presentadas reclamacións, en tempo en forma, quedará automáticamente elevada a definitiva a lista de 

candidatos declarados aptos. 

 

Pola secretaria do tribunal comprobase que no expediente electrónico non existe  alegación ou reclamación 

algunha a proba de coñecemento tipo test realizada no Centro Social do Mar o venres día 29/06/2018 por 

parte dos aspirantes presentado na mesma. 

 

O Tribunal en base o anteriormente exposto eleva o resultado definitivo da proba de coñecemento 

tipo test celebrado o 29/06/2018 quedando como segue: 

 

ORDE ASPIRANTE DNI TEST APTO/NON APTO 

1 RIOBO PORTO JORGE 53613209W 10 APTO  

2 GAGO MARTINEZ JESUS 52493136Y 9 APTO  

3 ESTEVEZ GOMEZ BENITO 36153529J 8 APTO  

4 MARTINEZ RIAL ALBERTO 78735833W 5 APTO  

 
 

O Tribunal segundo a base 10º.- Contratación das persoas seleccionadas é o que segue: 

1º.- PROPOSTA DE CONTRATACION A FAVOR DOS/AS 4 ASPIRANTES QUE ACA-

DOU A MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TÁBOA ANTERIOR por un periodo 

de 4.5 meses PEON FORESTAL A TEMPO PARCIAL 30 H/SEMANAIS 

 

ORDE ASPIRANTE DNI 

1 RIOBO PORTO JORGE 53613209W 

2 GAGO MARTINEZ JESUS 52493136Y 

3 ESTEVEZ GOMEZ BENITO 36153529J 

4 MARTINEZ RIAL ALBERTO 78735833W 

 

O tribunal segundo o base 12º.-listaxe de reserva que literalmente di: Os aspirantes que superando o proceso 

selectivo non fosen contratados, formarán unha lista de reserva para cubrir as posibles renuncias ou baixas 

dos candidatos contratados. Esta listaxe de reserva vincúlase única e exclusivamente á xestión do proceso 

selectivo derivado da subvención da Deputación de Pontevedra, quedando sen efectos unha vez rematadas as 

contratacións. 
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1º.2.QUEDANDO EN RESERVA ANTE POSIBLES RENUNCIAS É A SEGUINTE . 

 

O tribunal en base o resultado definitivo non existen candidatos para incluir na listaxe de reserva. 
 

 Os/as aspirantes propostos/as deberán achegar no prazo máximo de 03 días hábiles (serán o mérco-

res 4 xullo, xoves 5 xullo e venres 6 xullo ) dende a proposta de contratación a seguinte documenta-

ción: 

— Titulación requirida segundo o posto de traballo indicado na base 3ª. 

— Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que o/a in-

habilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza. 

 Declaración xurada de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de cal-

quera das administracións públicas, e non atoparse en ningunha das causas de incapacidade ou in-

compatibilidade determinadas na lexislación vixente. 

 Número de afiliación á Seguridade Social /copia tarxeta sanitaria. 

 Número de conta para o ingreso da nómina. 

 

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

documentación ou non reunira os requisitos esixidos para ser contratado, éste decaerá nos seu dereitos e que-

darán anuladas todas as actuacións realizadas a favor do mesmo sen prexuízo das responsabilidades nas que 

puidera incorrer por falsidade na instancia. 

Para o suposto de que algún dos/as aspirantes inicialmente propostos/as (ou os/as sucesivos seguintes) re-

nunciasen á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de 

contratación a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes aspirantes) que maior puntuación 

obtivese de acordo coa resultante da cualificación final obtida polos aspirantes e que tivera superada a proba. 

Presentada a citada documentación os/as aspirantes propostos/a serán contratados mediante contrato laboral 

temporal por acumulación de tarefas a tempo parcial.  

 (documento asinado ao marxe) 
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