Expdte. 32857/220

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2014-2015-2016
CONDUTOR-BOMBEIRO/A
PUNTUACIÓNS TOTAIS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

Nº

APELIDOS

NOME

DNI

1º EX.

2º EX.

3º EX.

4º EX. 5º EX. 6º EX. 7º EX.. TOTAIS

13 CASTRO GONZÁLEZ JORGE LUIS

36***1*2*

7

8,25

7,20

APTO 7,625

2,00

APTO

32,075

42 LAGO BARCIELA

77****77*

6,1

7,00

9,20

APTO 6,125

2,00

APTO

30,425

DIEGO

Documento asinado

ASINADO POR: Xefe Servizo Extinción Incendios (Guillermo Domínguez López) 2019-01-25T14:23:05+01:00 -

O órgano de selección do proceso selectivo para a provisión en propiedade, de dúas prazas de
funcionario de carreira Condutor Bombeiro (C2), vacantes no cadro de persoal do Concello Vigo
correspondentes á oferta de emprego público 2014-2015-2016, sistema de selección oposición
libre en sesión do día 17 de xaneiro de 2019, vistas as probas realizadas, por unanimidade
acorda:
“PRIMEIRO.- Declarar aprobada a oposición para as prazas convocadas, de conformidade coa
base Xeral 10ª e coas Bases específicas desta oposición, aos aspirantes Sr. D. Jorge Luis Castro
González e Don Diego Lago Barciela.
SEGUNDO.- Remitir o expediente tramitado ao servizo de Recursos Humanos ao obxecto de que
proceda consonte ao previsto no epígrafe VII das Bases específicas e na base xeral décimo
cuarta, previa comprobación das esixencias documentais ás que se refire a Base xeral décimo
terceira.”
Así, os dous aspirantes deberán achegar no prazo de 20 días naturais dende a publicación deste
anucnio, a documentación esixida nas bases, para ser nomeados con cargo ás dúas prazas
vacantes de CONDUTOR BOMBEIRO, enmarcadas no subgrupo C2 de titulación; escala
administración especial; subescala, servizos especiais; clase, extinción de incendios; categoría,
condutor-bombeiro, que figuran incluídas na Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016 do
Concello de Vigo.
Deberán superar un curso de teórico-práctico de 3 meses de duración como máximo, antes do
seu nomeamento definitivo como funcionarios de carreira (Base específica VII).
Vigo, data de sinatura dixital
O PRESIDENTE DO ÓRGANO DE SELECCIÓN
Guillermo Domínguez López
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