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EDICTO 

 

O alcalde, con data de 11 de xuño de 2018, ditou a seguinte resolución: 

 

1º. De conformidade co que establecen as bases para a selección e contratación de seis 

peóns, dous  peóns-condutor e dous  xefes de brigada para a  formación das “Brigadas de 

Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais”, que aprobou esta Alcaldía mediante 

resolución do 22 de maio de 2018  e que foron publicadas no taboleiro de edictos do 

Concello nesa mesma data, na que se recollen que, expirado o prazo de emenda de erros, o 

alcalde ditará resolución da lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso de 

selección. 

 

2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos e excluídos é a seguinte: 

 
LISTADO DE ADMITIDOS-EXCLUIDOS 

 

PROCESO INCENDIOS CAPATAZ 2018 

ADMITIDOS           6 

FERNAN ALVAREZ LOPEZ 

JACOBO LORES ROMAY 

JORGE MANTILLA BOUZAS 

JOSE LUIS ATANES GOMEZ 

MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ SUEVOS 

SERGIO PEDRO DIAZ TEIXEIRA 

 

PEÓNS CONDUTOR 

ADMITIDOS           10 

AITOR DOCAMPO GONZÁLEZ 

BENJAMIN PEDRO VAZ ESTEVEZ 

FERNAN ALVAREZ LOPEZ 

FERNANDO JUSTO RIVERO 

JORGE MANTILLA BOUZAS 

JOSE LUIS PALOMANES FERREIRO 

JOSE RIVERO DE SOUSA 

MANUEL CASTRO PEREZ 

MARCOS RODRIGUEZ CONDE 
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RAMON RODRIGUEZ CONDE 

 

EXCLUIDOS           1 

EMILIO JOSÉ NOVOA VALENCIA 

 
Falta: CARNÉ DE CONDUCIR 

 
        PEÓNS 

ADMITIDOS           19 

AITOR DOCAMPO GONZÁLEZ 

ANDRÉS FERÁNDEZ ALONSO 

ANGEL MEDEIROS GOMEZ 

AVELINO FIRVIDA FERREIRO 

BENJAMIN PEDRO VAZ ESTEVEZ 

EMILIO JOSÉ NOVOA VALENCIA 

FERNAN ALVAREZ LOPEZ 

FERNANDO JUSTO RIVERO 

IAGO SILVA MONTERO 

JESUS FERREIRO DAMEA 

JORGE FERREIRA DOSANTOS 

JORGE MANTILLA BOUZAS 

JOSE ANTONIO CASADO RAMOS 

JOSE LUIS PALOMANES FERREIRO 

JOSE RIVERO DE SOUSA 

MANUEL CASTRO PEREZ 

MARCOS RODRIGUEZ CONDE 

RAMON RODRIGUEZ CONDE 

SERGIO PEDRO DIAZ TEIXEIRA 

 

EXCLUIDOS           1 

MIGUEL ANXO ZAYAS MOREIRA 

Documentación fora de prazo 
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3º. Para os efectos de avaliar os méritos acreditados, reunirase unha comisión, que estará 

integrada polos seguintes membros:  

 

• Presidente: César Enrique Diéguez (Supervisor de zonas de verdes da Deputacion de 

Ourense) 

• Vocal: Mª Pilar Zarraquiños Novelle (Persoal funcionario administrativo do Concello 

de Monterrei) 

• Secretario-vogal: Paulino Fernández Salgado (Secretario dos concellos de Monterrei e 

Cualedro). 

 

A comisión está facultada para interpretar e resolver as cuestións que poidan suscitarse na 

aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de 

economía, celeridade e eficacia. 

 

O tribunal valorará a documentación presentada de acordo co baremo de méritos que 

figuran nestas bases. 

 

4º. As probas terán lugar o día 18 de xuño de 2018 as 15:30 h. na Casa de Cultura de 

Albarellos.  

 

a) 15:30 Proba de galego: apto ou non apto. 

• José Rivero de Sousa 

• José Antonio Casado Ramos 

• Emilio José Novoa Valencia 

• Benjamín Pedro Vaz Estevez 

• José Luis Palomanes Ferreiro 

• Fernando Justo Rivero 

• José Luis Atanes Gómez 

• Avelino Firvida Ferreiro 

• Manuel Castro Pérez 

 

b) 16:00 Realizarase unha proba na que deberán superar un exame con vinte cuestións tipo 

test sobre os seguintes temarios: 

 

- Coñecemento do territorio. 

 

- A loita contra os incendios forestais. 

 

- Prevención de riscos laborais nas brigadas de prevención e extinción de incendios 

forestais. 

 

 Cada resposta correcta sumará 0,20 puntos. 

 

Cada resposta errada restará 0,10 puntos. 

 

c) 16:30 Proba física e médica. 
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- Deberá superarse unha proba de aptitude física: a proba do banco. 

 

Consistirá en subir e baixar dun banco, de 40 cm de altura para os homes e de 33 cm de 

altura para as mulleres, a razón de 90 movementos por minuto (22,5 veces minuto) durante 

un período de cinco minutos. 

 

Para ser considerado apto deberá obter como mínimo os parámetros de capacidade 

aeróbica (40 puntos), por aplicación dos resultados de idade, peso e pulsacións segundo as 

taboas propias desta proba. 

 

A proba será realizada por unha asistencia técnica. 

 

Está proba é eliminatoria. 

 

d) 18:00 Proba práctica: a puntuación máxima que se poderá obter neste apartado é de 8 

puntos. Se realizará unha proba práctica relacionada coas tarefas de prevención (operacións 

relacionadas co correcto mantenemento e uso da maquinaria de desbroce) e extinción 

(operacións relacionadas co correcto uso das ferramentas de extinción) do posto obxecto de 

convocatoria de acordo co nivel e categoría do posto ou ben directamente relacionado cos 

cometidos  a cumprir no que se valorará de xeito especial a pericia propia do oficio ou 

labor e a celeridade na súa execución. Concretamente: operacións de mantenemento, posta 

en funcionamento e uso das ferramentas propias do posto (mangueiras, motoserras, 

rozadoiras e os Epis procedentes). 

 

 

O alcalde 

José Luis Suárez Martínez 

 

 
*Asinado o marxe dixitalmente. 
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