
 
Concello de Oza-Cesuras

DECRETO DO ALCALDE

Vista a proposta do día de hoxe, do tribunal seleccionador para a contratación en réxime 
de persoal laboral temporal dun peón con funcións de mantemento e conservación das 
infraestruturas  e  dos  servizos  básicos  municipais,  unha  vez  valorada  a  experiencia 
laboral dos servicios laborais prestados nas tarefas de mantemento e conservación das 
infraestruturas e dos servizos básicos municipais propias do citado posto de peón e a 
proba  oral  sobre  coñecemento  do  municipio  e  cuestións relacionadas  coas  tarefas  a 
desenvolver dos candidatos presentados que foran admitidos no proceso indicado, en 
virtude das atribucións que me son conferidas pola normativa  vixente en materia de 
réxime local, resolvín:

Primeiro.- Aprobar o resultado final do proceso de selección para a contratación en réxime de persoal laboral 
temporal a xornada completa dun peón con funcións de mantemento e conservación das infraestruturas e dos 
servizos básicos municipais, que é o seguinte:

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN 
EXPERIENCIA 

LABORAL

    PUNTUACIÓN
PROBA ORAL

PUNTUACIÓN 
TOTAL

PARDO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL 8 1,3 9,3
VILLAR VÁZQUEZ, JOSÉ LUIS - 0,5 0,5
SÁNCHEZ IGLESIAS, DIEGO - 0,2 0,2

Segundo.- Seleccionar ao aspirante que obtiveron a maior puntuación segundo se indica 
a continuación:

José Manuel Pardo López (9,30 puntos)

Terceiro.- Expoñer  ao  público  os  correspondentes  resultados  na  páxina  web  e  nos 
taboleiros de edictos das dúas sedes do Concello

Cuarto.- Comunicar  ao  seleccionado,  mediante  chamada  telefónica  ao  números  de 
teléfono que constan no expediente, que deberán presentar dentro dos dous dias naturais 
seguintes, os documentos acreditativos que procedan, dos previstos na base novena das 
que  rexen a  convocatoria  e,  unha vez presentada  ésta,  proceder  á  formalización  do 
correspondente contrato.

Oza-Cesuras, na data da sinatura electrónica

O ALCALDE-PRESIDENTE, Dou fe,
O SECRETARIO-INTERVENTOR,

Asdo.: José Pablo González Cacheiro Asdo.: José C. Sánchez Presedo
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