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Asunto: resultado probas "2 xefes de brigada"

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN
TEMPORAL DE DOUS XEFES DE BRIGADA PARA A DEFENSA CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS
Unha vez rematada a proba realizada polos aspirantes o Tribunal
cualificador acordou, por unanimidade, outorgar as seguintes puntuacións:
Apelidos e nome
GONZÁLEZ CASTRO, IVÁN
LÓPEZ FUENTESECA, IAGO
NÚÑEZ LAGO, ANTONIO
PARDO VALCARCE, INÉS
PORTO VARELA, SAMUEL
PORTO VARELA, SEBASTIÁN
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, RODRIGO

Suposto
práctico
7,5
14,5
NON APTO
NON APTA
NON APTO
7,5
12

Fase de
concurso
0
1,40

PUNTUACIÓN
TOTAL
7,5
15,90

2,24
2,75

9,74
14,75

Á vista dos resultados anteriores o Tribunal acorda declarar aprobados no
proceso selectivo para a contratación temporal de dous Xefes de Brigada para a
defensa contra incendios forestais, a don Iago López Fuenteseca e don Rodrigo
Vázquez Rodríguez por ser os aspirantes que acadaron a maior puntuación en dito
proceso.
Igualmente o Tribunal acorda deixar como reservas a don Sebastián Porto
Varela e don Iván González Castro.
Os aspirantes aprobados, de acordo có previsto no Anexo II das bases que
rexen a convocatoria, deberán realizar previamente á súa contratación, un
recoñecemento médico e unha proba física de esforzo para garantir as súas
condicións de saúde para o traballo a realizar. De non superar o recoñecemento
médico e a proba física de esforzo, se declarará o aspirante decaÍdo do seu dereito
á contratación.
Igualmente os aspirantes seleccionados deberán realizar un curso teórico-práctico
de formación sobre prevención e defensa contra os incendios forestais de 16 horas
(tal e como figura no convenio entre á Consellería de Medio rural e do Mar e o
Concello de Lugo). Este curso será obrigatorio, ainda que os compoñentes da
brigada xa o recibisen en anos anteriores. En caso de non superar o curso o/a
aspirante quedará decaido do seu dereito á contratación.
Lugo, 25 de setembro de 2013
O SECRETARIO DO TRIBUNAL,

Asdo.: José Antonio Carro Asorey
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