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ANUNCIO DE CONVOCATORIA  

 

Órgano que convoca: Tribunal cualificador  

Praza: Policía Local (Oferta de emprego público 2010). 

 

Proba/exercicio: o cuarto exercicio (probas psicotécnicas) 

TANZA TRIBUNR PRAZA/S VACANTRL. 
O tribunal cualificador nomeado para cubrir unha praza unha praza vacante de funcionario de Policía 
Local, aprobadas no decreto do alcalde núm. 570/2013 do 12 de abril de 2013 (BOP núm. 
27/11/2013), modificadas no decreto do alcalde núm. 1366/2020 do 29/12/2020 (BOP núm. 26 do 

09/02/2021), convoca ao persoal aspirante que ten que realizar o cuarto exercicio da oposición:  

probas psicotécnicas. 
 

Se convoca ao persoal aspirante que superou o primeiro, o segundo e o terceiro exercicio da 

fase de oposición para realizar o cuarto exercicio: probas psicotécnicas 

 

APELIDOS E NOME DNI/NIF 

GARABAL CASANOVA, JOSE ADRIANO ***1586** 

 

O lugar, a data e a hora na que se celebrará o terceiro exercicio 

 

Data: 14 de maio de 2021 (venres) 

Hora: 11:30 horas (once e media da mañá) 

Proba  cuarto exercicio (probas psicotécnicas) 

Lugar: Edificio Multiusos do Concello de Santa Comba. 

  (dirección: Rúa de Curros Enríquez, s/n, 15840 Santa Comba, A Coruña. A caron Mercado de Gando e  

               Parque de Bombeiros de Santa Comba). 

Consideracións 

 
1 O persoal aspirante presentarase 15 minutos antes da hora prevista para realizar a proba. Identificarase co 

seu DNI  ou outro documento fidedigno que, a xuízo do tribunal, acredite a súa identidade.  
2 Non se permitirá a asistencia de público, nin acompañantes, nin ningunha persoa allea á realización das 

probas.   
3 O uso da máscara é obrigatorio. As persoas aspirantes deberán traer as súas propias. Deberán ser das 

tipo quirúrxica ou FPP2. En todo momento gardarase a distancia de seguridade.  
4 As persoas aspirantes deberán seguir en todo momento as indicacións sanitarias dos recintos   
5 As persoas aspirantes deberán seguir en todo momento as indicacións e as resolucións do tribunal así 

como do persoal colaborador ou dos asesores especialistas do mesmo. 
6 Na piscina poderán utilizar os vestiarios pero non as duchas. 
7 Esta proba será eliminatoria. Cualificarase como apto ou non apto. 

 

En Santa Comba,10 de maio de 2021 

O presidente do tribunal 

Evaristo Lois Rama 

(Documento que se asina electronicamente) 
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