
 
O CONCELLO INFORMA 

 
Convócase proceso de selección para cubrir 1 posto de oficial de segunda tractorista para mane xo de tractor con 
rozadoira de brazo lateral e traseira  a xornada completa con contrato temporal de 6 meses, para reforzo e atención 
das tarefas de limpeza e conservación dos camiños e vías públicas, fincas de titularidade municipal e aqueloutras que 
sexan susceptibles de limpeza. 
 
As bases que rexerán o proceso de selección estarán publicadas na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios do 
concello así como o modelo de solicitude e anexos a cumprimentar, a partir da publicación do anuncio no BOP da 
provincia de A Coruña . 

 
As tarefas a realizar, en cada caso, polo persoal seleccionado serán as seguintes: 

- Manexo de tractor rozadoira de brazo lateral e traseira. 
- Tarefas de mantemento do tractor. 
- Aquelas que se lle encomenden relacionadas co seu posto.  

 
REQUISITOS MÍNIMOS DOS/AS ASPIRANTES. 
a) Ser español ou nacional doutro Estado, estes últimos, de acordo co disposto no artigo 57 do EBEP. 
b) Idade: ter cumpridos os dezaoito anos de idade (en atención ao requisito de posesión de permiso de conducir) e non 
exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 
c) As persoas que se presenten ao posto de operario tractorista recollida nestas bases, deberán estar en posesión do 
permiso de conducir de tipo B . 
d) Habilitación: non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións 
públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación 
absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. No suposto de ser nacional doutro 
Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente 
que impida, no seu Estado, nos mesmo termos, o acceso ao emprego público. (Achegarase declaración xurada a cubrir 
polo aspirante (anexo II), que deberá presentar no momento da solicitude de participación no proceso selectivo). 
 
REQUISITOS PARA A SELECCIÓN 
As solicitudes/instancias para formar parte do proceso selectivo (Anexo I) presentaranse preferentemente pola Sede 
Electrónica do Concello de Vedra (sede.vedra.es), durante o prazo de dez días hábiles  contados a partir do seguinte á 
publicación do anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña. 
 
Igualmente, estas solicitudes tamén poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao 
público (de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres), ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (neste caso, as persoas aspirantes 
deberán comunicalo, enviando copia da instancia ao seguinte enderezo electrónico: correo@concellodevedra.com, 
durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias). En caso contrario, quedarán excluídas do proceso 
selectivo.  
 
Na instancia farase constar que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nestas bases, que coñecen e aceptan 
ditas bases, acompañándoa da seguinte documentación, en copia simple: 
- Fotocopia do DNI ou documento de identificación de persoa estranxeira. 
- Fotocopia do permiso de conducir tipo B. 
- Declaración xurada de cumprimento dos requisitos legais (Anexo II). 
- Declaración xurada acreditativa de non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica 
incompatible co desempeño das funcións correspondentes ao posto que se opta (Anexo III). 
- Vida laboral e máis os contratos (os contratos poderán substituírse polo certificado de fin de contrato) que acrediten a 
experiencia relacionada directamente co posto a desenvolver, como oficial de segunda tractorista (Base PRIMEIRA das 
presentes). 
 
 
Máis información na oficina da técnica local de emprego do concello, en horario de oficina de 9.00 a 14.00 horas. 
 

Vedra, 23 de setembro de 2020 
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