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ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS SELECTIVAS 
 

Plan: incendios forestais 2021  

Praza/s: peóns condutores para as brigadas de vixilancia e defensa contra incendios 

forestais  

Prazas núm.: 2 

 

Asunto: a puntuación final, a proposta de nomeamento e a listaxe de agarda 

TANZA TRI 

BUNAL CUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
O Tribunal Cualificador publica a puntuación final dos exercicios realizados: 
 

- primeiro exercicio (proba física de esforzo -proba do banco-) 

- segundo exercicio: proba escrita de coñecementos 

- terceiro exercicio: proba de coñecemento da lingua galega  

- cuarto exercicio: proba de recoñecemento médico 

 

 
 

A puntuación final do persoal aspirante que superou todos exercicios 

 

Núm. Apelidos e nome do persoal aspirante DNI/NIF 

1 RODRÍGUEZ OREIRO, STEFAN ***4799** 

2 ESTÉVEZ GABÍN, BRAIS ***5834** 

Cualificación exercicios da oposición Puntuación final 

  

 

Núm. 

 

Proba  

física de esforzo 

 

 

(1º exercicio) 

 

Proba escrita de 

coñecementos 

 

 

(2º exercicio) 

 

Proba de 

recoñecemento da 

lingua galega 

 

(3º exercicio) 

 

Proba 

recoñecemento 

médico 

 

(4º exercicio) 

 

 

 

Puntuación 

 final 

1 Apto 6,80 Apto Apto 6,80 

2 Apto 6,40 Exento Apto 6,40 

 
 
 

A proposta de nomeamento 

 

Núm. orde Apelidos e nome DNI/NIF Puntuación final 

1 RODRÍGUEZ OREIRO, STEFAN ***4799** 6,80 

2 ESTÉVEZ GABÍN, BRAIS ***5834** 6,40 

 

 

O número de aprobados que se propón non supera o de prazas convocadas. 
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A listaxe de agarda  

 

Núm. Apelidos e nome  DNI/NIF Puntuación final 

1 BLANCO ESPASANDÍN, JAVIER ***3494** 6,00 * 

2 ESPASANDIN BLANCO, ELIÁN ***0005** 6,00 

3 BOLAÑO GARCÍA, JESÚS FRANCISCO ***2272** 5,60 * 

4 MUÍÑO CASTRO, JUAN CARLOS ***2825** 5,60 

 

* No caso de empate, resolverase  a prol do persoal aspirante que acerte o maior número de preguntas prácticas. De persistir 
o empate, o persoal que acerte o maior número de preguntas de reserva. 

 
 

Alegacións 

 

O prazo de alegación será de tres (3) días hábiles contados desde o día seguinte ao de publicarse 

este anuncio no Taboleiro de Anuncios da Sede Electrónica do Concello de Santa Comba. 

 
 
 

En Santa Comba, 5 de agosto de 2021 

 

O presidente do tribunal 

Evaristo Lois Rama 

(Documento que se asina electronicamente)  
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