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ANUNCIO DE CONVOCATORIA  

 

Órgano que convoca: Tribunal cualificador  

Praza: Policía Local (Oferta de emprego público 2018). 

Prazas núm.:  1 

Expediente núm.:  2022/E001/000008 

 

Proba/exercicio: o terceiro exercicio (probas físicas) 

TANZA TRIBUNA 

L CUALIFICADOR PRAZA/S VACANTRL. 
O tribunal cualificador nomeado para cubrir unha praza unha praza vacante de funcionario de Policía 
Local, aprobadas no decreto da alcaldesa núm. alcaldesa núm. 146/2019 do 15/02/2019 (BOP núm. 

36 do 20/02/2019), convoca ao persoal aspirante que ten que realizar o terceiro exercicio da 

oposición:  probas físicas.  
 
 
 

Convócase ao persoal aspirante que superou o primeiro e o segundo exercicio da fase de 

oposición (exentos de realizar a proba de coñecemento da lingua galega) para realizar o 

terceiro exercicio: probas físicas 

 
 

Apelidos e nome DNI/NIF 

Rivas Parada, Javier  ***4048** 

Estévez García, Maria Silvia ***9265** 

 
 
 
 

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

 

 

Data: 18 de agosto de 2022 (xoves) 

Proba: terceiro exercicio (probas físicas) 

Hora: 10:30 horas (dez e media da mañá) 

 

Probas físicas:   

A.1.1. Proba de velocidade;   A.1.3. Proba de potencia tren inferior; A.1.4. Proba de resistencia xeral 

Lugar: no campo municipal de fútbol Julio Antonio Mato, Matito do Concello de Noia (A Coruña) 

            (Dirección: rúa Bolivia, s/núm. 15200 Noia). 

 

Ao rematar as probas mencionadas,  as demais probas físicas realizaranse: 

 

Probas físicas:  A.1.2. Proba de potencia tren superior e A.1.5. Proba de natación 

Lugar: Na piscina municipal do Concello de Noia (A Coruña) 

             (Dirección: rúa do Pintor Xenaro Carrero, s/núm. 15200 Noia. Teléfono: 981 824 135) 
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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 As persoas aspirantes deberán seguir en todo momento as indicacións sanitarias dos recintos 
deportivos.   

4 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. 

5 Para as probas físicas as persoas aspirantes acudirán ás mesmas con roupa e calzado adecuado 
para o desenvolvemento, que xa traerán posta no momento do chamamento.  

6 Para a proba de natación, usarán traxes de baño e gorro, (que achegarán elas mesmas), e do 
modelo que desexen. As chancletas obrigatorias mentres non desenvolvan a proba. Queda 
prohibida o uso de traxes de neopreno e axudas para a flotabilidade e/ou incremento da 
velocidade. 

7 Esta proba será eliminatoria. Cualificarase como apto ou non apto. 
 
 
 

Santa Comba, 12 de agosto de 2022 

O presidente do tribunal 

 

 

Evaristo Lois Rama 

(Documento que se asina electronicamente) 
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