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ACTA 1. SESIÓNS DO TRIBUNAL PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTAXE DE
RESERVA, NA CATEGORÍA DE OFICIAL 1ª ALBANEL/A.
Valoración de méritos
No edificio do Centro de Desenvolvemento Local do Concello de Ponteareas, sendo as
08:00 horas do día 28 de xaneiro de 2022, reuniuse o tribunal nomeado, segundo
Resolución de Alcaldía n.º 2021-1920, de 19 de agosto de 2021 e resolución 2021-2633
de data 22 de novembro de 2021 que valorará ós méritos curriculares dos/as
aspirantes a listaxe de reserva, na categoría de oficial 1ª albanel, convocada por
Resolución da Alcaldía n.º 2021-1211, de data 17 de mayo de 2021.
Os membros nomeados pola citada resolución que asistiron a ditas reunión son os
seguintes:
D. Manuel Martínez Pérez, en calidade de presidente suplente;don Victor Manuel
Míguez Novoa, en calidade de secretario e don Juan Luis Fernández Vázquez, don Luís
Estévez Merino e dona Begoña Amil Alonso como vogais.

APELIDOS
NOME
DNI
MERITOS
PEREIRA GIL
FERNANDO
***3.783*
0,20
Establécese un prazo de alegacións de dous días hábiles, que comezará a contar,
dende o seguinte día da publicación, deste listaxe, no Taboleiro de anuncios e na
páxina web do Concello, no apartado de Oferta de Emprego Público.
De non presentarse alegacións no prazo establecido, a presente lista, queda elevada a
definitiva.
O primeiro exercicio da fase de oposición, terá lugar o día 3 de febreiro de 2022 as
09:00 horas nas instalacións do Centro de Desenvolmento Local do Concello de
Ponteareas.
As persoas aspirantes deberán presentarse para realizaren cada exercicio provistas do
DNI ou outro documento fidedigno acreditativo da súa identidade a xuízo do tribunal e
tamén dos medios materiais necesarios para realizalo.
En Ponteareas, 3 de febreiro de 2022
D. Manuel Martínez Pérez

D. Víctor Manuel Míguez Novoa

Presidente suplente

Secretario
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Rematada a revisión da documentación dos méritos presentados polos/as aspirantes,
os resultados son os seguintes:

