Expdte.: 32849/220

OEP 2014, 2015 e 2016
SARXENTO EXTINCIÓN INCENDIOS ( 2 prazas P.I.)
PUNTUACIÓNS TOTAIS E PROPOSTA NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO EN
PRÁCTICAS
O órgano de selección, na súa sesión de 12/02/2019 acordou “declarar aprobado nos exercicios
1º, 2º e 3º ao aspirante Sr. Don José Antonio Villar Comesaña”. Así mesmo, en data 14/02/2019
remite a esta área de recursos humanos e formación o expediente completo do proceso selectivo
ao obxecto de proceder consonte ao previsto no epígrafe Sétimo das bases específicas (curso
selectivo-nomeamento en prácticas) en concordancia coa base xeral Décimo cuarta.

Documento asinado

ASINADO POR: Técnico Organización E Planificación De Rr.hh. (Ezequiel Fernández Carpintero) 2019-02-18T20:39:25+01:00 -

Así, proponse o nomeamento de D. José Antonio Villar Comesaña, con DNI ****6904*, como
funcionario en prácticas na praza de Sarxento SEIS, enmarcada no Subgrupo C2 de titulación;
escala de administración especial; subescala, servizos especiais; clase extinción de incendios,
categoría sarxento, que figura incluída na Oferta de Emprego Público 2014 do Concello de Vigo,
toda vez que é o único aspirante que superou o proceso selectivo:

ASPIRANTE
APELIDOS

NOME

VILLAR COMESAÑA

JOSÉ ANTONIO

DNI

****6904*

PUNTUACIÓNS
1º
2º
CONCURSO EXERCICIO EXERCICIO TOTAL
7,80

5,4

5,033

18,233

Deberá superar un curso teórico-práctico de 3 meses de duración como máximo, antes do seu
nomeamento definitivo como funcionario de carreira (Base específica VII).
Lémbrase ao aspirante que superou o proceso selectivo que, de conformidade coas bases xerais,
apartado A) Persoal funcionario, base Décimo terceira, que rexen o proceso selectivo, deberá
presentar na Área de Recursos Humanos e Formación do Concello de Vigo os documentos que
xustifiquen as condicións de capacidade e demais requisitos contidos na base cuarta, no prazo de
20 días naturais, contados a partir da publicación deste anuncio.
Vigo, na data da sinatura electrónica
O TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.- Ezequiel
Fernández Carpintero
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