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ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCION DE UN XEFE DE BRIGADA, PARA O CONCELLO DE PORTOMARIN.
No Salon de Plenos do Concello de Portomarin, ás nove horas do dia dezaoito de xullo de dous mil dezanove , reúnense as persoas
que de seguido se relac¡onan e que compoñen o tribunal que valorará o proceso selectivo para a provisión de UN XEFE DE BRIGADA, de
acordo coas bases aprobadas ao efecto por Resolución da Alcaldia

Titulares:
Presidente: Da ALICIA DE LA IGLESIA LOPEZ
Vogal: Dna. MONICA VAZQUEZ FANDIÑO
2o Vogal: D. JULIO GONZALEZ CASANOVA
3o Vogal. Dna DORIS SOBRADO SALGADO
Secretario. D. JOSE LUIS VAZQUEZ MENDEZ
1o

O Sr. Presidente declara constituido o Tr¡bunal e acto seguido procédese ao chamamento dos aspirantes admitidos, presentándose
que a continuación se relacionan:
D. ANIBAL LOPEZ LOPEZ

Seguidamente, de conformidade co previsto nas bases, procederase á selección por concurso -oposic¡ón.
A fase de oposición consistirá nun cuestionar¡o t¡po test de l0 preguntas, con tres respostas alternativas .Entrégase o mesmo aos aspira
para a súa realización nun tempo máximo de 20 minutos, de conformidade co previsto nas bases.
Unha vez rematado, e correxido é de conformidade cos criterios establecidos nas bases, outórganse as seguintes puntuacións:

LOPEZ LOPEZ ANIBAL: 6 PUNTOS
Seguidamente procédese á valoración dos méritos, do aspiranle presentado. Unha vez realizada a fase de oposición e valorados os mé
do único aspirante presentado obtense o seguinte resultado:
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En virtude do anterior, o Tribunal por unanimidade ACORDA, propor ao Sr. Alcalde, a contratación, que estará condicionada pola
superación da proba físrca e do recoñecemento médico, a D. ANIBAL LOPEZ LOPEZ
E non sendo outro o obxecto desta reunión finaliza o presente acto, dispoñendo o Sr. Prestdente que se re
suscriben todos os membros do Tribunal sendo ás catorce horas do ex presado d¡a, do que eu Secretario, dou fe
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