CONCELLO DE BUEU

ASUNTO: RESULTADO DEFINITIVO DA REALIZACIÓN DA PROBA DO PROCEDEMENTO
SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE OFICIAL CARPINTERÍA DENTRO DO PLAN DE
EMPREGO 2020 E PROPOSTA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA NO CONCELLO DE BUEU
O MARTES 28 DE XULLO DE 2020.
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.
A Secretaria do tribunal segundo os datos obrantes no expediente de Gestiona 1648/2020 non figuran
alegacións presentadas para a contratación dun oficial carpintería dentro do Plan de Emprego 2020

Polo tanto se eleva a definitivo os resultados provisionais quedando como segue:

ORDE

APELIDOS E NOME

1

GAGO MIRANDA JUAN CARLOS

2

VILAS MARIÑO IVAN

3

DE LA TORRE CERVIÑO MARTIN

1º.- PROPOSTA DE CONTRATACION A FAVOR DUN OFICIAL CARPINTERÍA QUE
ACADOU A MAIOR PUNTUACIÓN FINAL SEGUNDO A TÁBOA ANTERIOR por un periodo de 5 meses, tempo parcial e 32,5h semanais.
ORDE
1

APELIDOS E NOME
GAGO MIRANDA JUAN CARLOS

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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ANUNCIO

CONCELLO DE BUEU
2º.-QUEDANDO EN RESERVA ANTE POSIBLES RENUNCIAS É A SEGUINTE:

ORDE

APELIDOS E NOME

1

VILAS MARIÑO IVAN

2

DE LA TORRE CERVIÑO MARTIN

O aspirante proposto deberá achegar no prazo máximo de 01 día hábil (será o venres 31 de xullo de 2020)
dende a proposta de contratación a seguinte documentación:
— 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
inhabilite para o desenvolvemento das funcións propias da praza( dada a urxencia da contratación e a
situación do COVID19 o certificado médico poderá ser aportado durante o periodo de proba)


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 incompatibilidade determinadas na lexislación vixente.



Número de afiliación á Seguridade Social /copia tarxeta sanitaria.



Número de conta para o ingreso da nómina.

Para o suposto de que algún dos/as aspirantes inicialmente propostos/as (ou os/as sucesivos seguintes) renunciasen á contratación ou non reunira os requisitos esixidos na convocatoria, trasladarase a proposta de contra tación a favor do/a seguinte aspirante (ou se é o caso, dos seguintes aspirantes) que maior puntuación obtive se de acordo coa resultante da cualificación final obtida polos aspirantes e que tivera superada a proba.
Presentada a citada documentación o/a aspirante proposto/a será contratado mediante contrato laboral tempo ral por obra ou servizo determinado, previsto no RD 2/2015 de 23 de outubro, cunha xornada de traballo a
tempo parcial, de luns a domingo, nun horario segundo as necesidades e organización do servizo, cos descansos que regulamentariamente correspondan e por un periodo de 5 meses cunha xornada de 32,5h/semanais.
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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 quedarán anuladas todas as actuacións realizadas a favor do mesmo sen prexuízo das responsabilidades nas que
puidera incorrer por falsidade na instancia.

