CONCELLO DE MONTERREI
Rua Fontiñas, 2 –– 32618 ALBARELLOS – MONTERREI – OURENSE
Telf. 988 418002 – Fax 988 425700 - e-mail: concello@monterrei.es

EDICTO

1º. De conformidade co que establecen as bases para a selección e contratación de catro
traballadores forestais para a formación das “Brigadas de traballos forestais e do medio",
que aprobou esta Alcaldía mediante resolución do 6 de xuño de 2018 e que foron
publicadas no taboleiro de edictos do Concello nesa mesma data, na que se recollen que
unha vez remitida ao Concello de Monterrei, por parte do Servizo Galego de Colocación
de Verín, a relación de candidatos/as preseleccionados/as para a súa posible contratación,
por resolución da Alcaldía aprobarase a relación como lista definitiva de admitidos ao
concurso.
2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos é a seguinte:
LISTADO DE ADMITIDOS
BRIGADA DE TRABALLOS FORESTAIS E DO MEDIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

AUGUSTO DAMEA CELSA
CARPINTEIRO DE BARROS MANUEL
CASTRO PEREZ MANUEL
FEIJOO VALCARCEL MARIA DEL PILAR
FERREIRO LOPEZ ROMUALDO
FERREIRO DOMINGUEZ PABLO
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
GONZALEZ SALGADO BENJAMIN
JUSTO RODRIGUEZ MARIA
JUSTO RIVERO FERNANDO
MENDEZ ARAUJO ANTONIO
OLIVEIRA MARTINEZ ROSA
PEREZ GONZALEZ GUMERSINDO
PÉREZ PÉREZ ASUNCIÓN
RODRIGUEZ CONDE RAMÓN
SALGADO SALGADO ANTONIO
SALGADO MARTINEZ JOSE ANTONIO
SALGADO FERREIRO SERVANDO
ZARRAQUIÑOS MEDEIROS JAIME

19.
3º. Os candidatos terán un prazo de cinco días hábiles para achega da seguinte
documentación:
a) Anexo I
b) Copia compulsada do DNI ou documento que proceda no caso dos estranxeiros.
c) Documentación xustificativa dos baremos establecidos nas bases (mediante
orixinais ou copias cotexadas), significándose que non se valorarán aqueles
puntos que o tribunal considere que non estiveran suficientemente acreditados.
Asemade, non se terán en conta aqueles documentos presentados con
posterioridade ao remate do prazo de presentación de instancias.
d) Declaración xurada de cumprir cos requisitos necesarios para contratar coa
Administración pública, así como de non estar incurso en ningunha causa de
incapacidade ou incompatibilidade previstas na lexislación vixente (Anexo II).
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JOSÉ LUIS SUÁREZ MARTÍNEZ (1 para 1)
ALCALDE
Data de Sinatura: 08/06/2018
HASH: 42572a8bdd545f20d69326acf4c11fed

O alcalde, con data de 8 de xuño de 2018, ditou a seguinte resolución:

CONCELLO DE MONTERREI
Rua Fontiñas, 2 –– 32618 ALBARELLOS – MONTERREI – OURENSE
Telf. 988 418002 – Fax 988 425700 - e-mail: concello@monterrei.es

4º. Para os efectos de avaliar os méritos acreditados, reunirase unha comisión, que estará
integrada polos seguintes membros:
•
•
•

Presidente: Rafael Castro Vaamonde (Axente de desenvolvemento local do Concello
de Monterrei)
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.
5º. A proba terá lugar o día 18 de xuño de 2018 as 13:00 na Casa da Cultura de Albarellos.
Realizarase unha proba na que deberán superar un exame con doce cuestións tipo test sobre
os seguintes temarios:
1) Coñecemento do Castelo de Monterrei.
2) Prevención de riscos laborais no sector forestal.
3) Uso de ferramentas no sector forestal: motoserra e rozadoira
- Cada resposta correcta sumará 1 punto.

O alcalde
José Luis Suárez Martínez

*Asinado o marxe dixitalmente.
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- Cada resposta errada restará 0,50 punto.

