CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

PROCEDEMENTO PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE XERENTE DO
CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
ENTREVISTA PERSOAL (3ªFASE)
A entrevista versará sobre o proxecto directivo e aspectos relacionados directamente coas funcións do
xerente. O Tribunal cualificador realizará aos aspirantes as preguntas que teña por conveniente para
avaliar a súa idoneidade para o posto de traballo.
Para acceder á 4ª fase do procedemento selectivo (proba de galego), o/a candidato/a deberá obter
cando menos unha puntación total de 15 puntos nesta terceira fase. Calquera candidato/a cunha
puntuación inferior á sinalada, será declarado/a NON APTO e excluído/a do procedemento de
selección.
O Tribunal encargado de xulgar o mencionado proceso de selección, acordou conceder, por
unanimidade, as seguintes puntuacións:

APELIDOS E NOME
ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
CARLOS
FERNÁNDEZ DÍAZ,
IGNACIO
NÚÑEZ ÁLVAREZ, JUAN
JESÚS
ROUCO SEOANE,
MARTA MARÍA
SÁENZ LÓPEZ,
CARLOS
VILOR
RIVERO, HORACIO

PUNTUACIÓN
DA ENTREVISTA
15,4 puntos
8,4 puntos
9,1 puntos
19,6 puntos
15,0 puntos
11,2 puntos

De conformidade co previsto no punto número 7 das bases reguladoras do presente proceso onde se
sinala que “Para acceder á 4ª fase do procedemento selectivo (proba de galego), o/a candidato/a
deberá obter cando menos unha puntación total de 15 puntos nesta terceira fase. Calquera
candidato/a cunha puntuación inferior á sinalada, será declarado/a NON APTO e excluído/a do
procedemento de selección.”, son declarados non aptos e polo tanto excluídos/as do procedemento de
selección os seguintes candidatos:

CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

APELIDOS E NOME

FERNÁNDEZ DÍAZ,
IGNACIO
NÚÑEZ ÁLVAREZ,
JUAN JESÚS
VILOR
RIVERO, HORACIO

PUNTUACIÓN
DA
ENTREVISTA

VALORACIÓN

8,4 puntos

NON APTO

9,1 puntos

NON APTO

11,2 puntos

NON APTO

Unha vez fixadas as cualificacións e, en cumprimento do previsto no punto número 7 das bases
reguladoras do presente procedemento de selección, o Tribunal acorda o seguinte:
1) Publicar a relación coas puntuacións obtidas polos/as aspirantes na páxina web do Consorcio
Provincial de Lugo para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento e da Deputación
Provincial de Lugo.
2) Proceder a apertura dun prazo de dous días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
da relación coas puntuacións obtidas, para que os aspirantes poidan presentar as reclamacións que
consideren oportunas.
3) Citar ao aspirante Carlos Sáenz López, que non acredita posuír o CELGA 4 dentro do prazo de
presentación de solicitudes, para que compareza no Salón Verde da Deputación Provincial de
Lugo, o VENRES, DÍA 22 DE SETEMBRO DO 2017, ás 13:00 HORAS, para a realización da
4ª fase do proceso de selección (proba de galego)

Lugo a 21 de setembro do 2017
O SECRETARIO DO TRIBUNAL

Asdo. Jose Antonio Arias Lombardero

