
 
Concello de Oza-Cesuras

ANUNCIO

O Concello de Oza-Cesuras está a realizar o proceso de selección para a contratación 
laboral  temporal  de  cinco  persoas  PARA  A  BRIGADA  DE  PREVENCIÓN  E 
DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS, composta das seguintes prazas:
- 1 praza de xefe de brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais.
- 1 praza de peón condutor de brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais.
- 3 prazas de peón vixilancia e defensa contra incendios forestais.

No apartado 5 das Bases que han de rexer para a provisión por concurso-oposición en 
réxime de persoal laboral temporal dun capataz, un peón condutor e tres peóns para a 
creación  dunha  brigada  de  prevención  e  defensa  contra  incendios  forestais  2017, 
establécese que  rematado o prazo de  presentación de  instancias dictarase resolución 
declarando aprobada a listaxe de admitidos e excluídos, resolución que tamén poderá 
publicarse na páxina web do concello sen carácter preceptivo, e que deberá conter a 
composición nominal do órgano ou tribunal seleccionador, integrado por cinco persoas, 
tanto titulares como suplentes que se encargará de levar a cabo o proceso selectivo e o 
lugar, data e hora de comezo dos exercicios e, de ser o caso, a orde de actuación dos 
aspirantes.

Que mediante Decreto de data 30 de xuño de 2017 ACORDOUSE:
 

1. Aprobar a listaxe de admitidos e excluídos no proceso:

Listaxe de EXCLUÍDOS no proceso de selección dun/ha xefe/a de brigada de 
prevención e defensa contra incendios forestais:

APELIDOS E NOME DNI Motivo da exclusión
RAMOS VÁZQUEZ, ALMUDENA 34896929H Non acreditar a titulación esixida na base 3.1.e) para 

a praza de capataz ou xefe de brigada

Listaxe de ADMITIDOS no proceso de selección de  1 peón condutor de brigada de 
prevención e defensa contra incendios forestais:

APELIDOS E NOME                                DNI
AMOR DÍAZ, DIEGO 79343625L
BUJÍA FERNÁNDEZ, IGNACIO 47434674A
GONZÁLEZ RUZO, JULIO ALBERTO 47356578S
REGOS CARRO, FRANCISCO J 32783091H
ZAMORA SANCHEZ, CARLOS FRANCISCO (*) 23269916B

(*)  Admisión  condicionada  á  presentación  do  orixinal  do  DNI  e  do   permiso  de  
circulación o día do primeiro exercicio por non terse dixitalizado o reverso do mesmo  
no expediente.
Listaxe de ADMITIDOS no proceso de selección de 3 peóns de brigada de prevención 
e defensa contra incendios forestais:



 
Concello de Oza-Cesuras

APELIDOS E NOME                                                   DNI
AMOR DÍAZ, DIEGO 79343625L
BUJÍA FERNÁNDEZ, IGNACIO 47434674A
FERNÁNDEZ RUZO, PABLO 47356810V
GONZÁLEZ RUZO, JULIO ALBERTO 47356578S
LOPEZ REGUEIRO, JOSE MARIA 32795103R
RAMOS VÁZQUEZ, ALMUDENA 34896929H
REGOS CARRO, FRANCISCO J 32783091H
SANCHEZ IGLESIAS, DIEGO 47357345T
ZAMORA SANCHEZ, CARLOS FRANCISCO (*) 23269916B

(*)  Admisión  condicionada  á  presentación  do  orixinal  do  DNI  e  do  permiso  de  
circulación o día do primeiro exercicio por non terse dixitalizado o reverso do mesmo  
no expediente.

2. Establecer a composición do tribunal:

Presidente: María Belén García Otero, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.
Secretario:  José  C.  Sánchez  Presedo,  Secretario-interventor  do  Concello  de 

Oza-Cesuras.
4 Vogais: 

- José Manuel López Fraga, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
- Juan  Antonio  Sánchez-Tembleque  Belinchón,  técnico  de  Distrito 

Forestal.
- José Manuel Pita Sánchez, persoal laboral do Concello de Oza-Cesuras.
- Beatriz  Ermitas  Seoane  Pérez,  persoal  laboral  do  Concello  de 

Oza-Cesuras.
Suplentes:

- María Teresa Saavedra Cruz, funcionaria do Concello de Oza-Cesuras.
- Pablo Vidal Ferreño, funcionario do Concello de Oza-Cesuras.

3. Establecer a data do primeiro exercicio, que consistirá en respostar un cuestionario 
tipo test con catro respostas posibles para cada unha das prazas ás que se presenten:

-  O martes,   día  4  de  xullo  de  2017,  ás  10:30 horas,  para  todas  as  persoas 
admitidas no proceso, na Casa do Concello de Oza-Cesuras, sita en Lois, 33 - 
Oza. Ao exame os/as candidatos/as deberán acudir provistos do DNI.

4.  O  tribunal  reunirase  ás  9:30  horas  ao  obxecto  de  determinar  o  cuestionario  do 
examen.

Igualmente se informa que o vindeiro luns, día 3 de xullo de 2017, ás 10:30 horas se  
reunirá o tribunal seleccionador ao obxecto de estimar os méritos da fase de concurso.

O ALCALDE, 

Asdo.- José Pablo González Cacheiro
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