
      

 
NOTA INFORMATIVA DA CONVOCATORIA EXTERNA PARA A PROVISIÓN 
DUNHA PRAZA DE OPERARIO/A AO SERVIZO DA EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS DE LA CORUÑA S.A. E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE CONTRATACIÓN 
(publicada no BOP, número 66, o 5 de abril de 2019) 
 

 O Tribunal, en reunión celebrada o día 29 de agosto de 2019, adoptou os seguintes 
 acordos: 
 

1.- Publicar no día de hoxe a listaxe definitiva coa relación de aspirantes 
(ordenados por código) que superaron a primeira proba e que poderán 
realizar a segunda proba correspondente á convocatoria externa para a provisión 
dunha praza de operario/á o servizo da Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. e 
creación dunha bolsa de contratación. 
 
2.- Convocar aos aspirantes incluídos en  a listaxe do punto 1 á realización da 
segunda proba (proba teórico-práctica) que se celebrará o día 25 de septiembre 
de 2019 ás 10.00 hrs. na nave de Emalcsa na Grela. 
A dirección é: 
Polígono industrial a Grela. Rúa Juan da Cierva nº 1 esquina Gutenberg, CP 15008 a 
Coruña. 
 
De acordo coas bases esta proba é obrigatoria e eliminatoria, cualificarase de 0 a 40 
puntos sendo necesario obter unha puntuación mínima de 20 puntos para aprobar. 
 
Inclúense instrucións para a realización da proba e a súa duración estimada. 
 
O período estimado de duración total da proba é  de 4 hrs. 
 
Instrucciones para a realización da proba:  
 

 Para poder realizar a proba é obrigatorio acudir co código facilitado na 
proba teórica e  DNI (NIE ou pasaporte), a efectos de identificación, para a 
súa presentación no momento que se lle requira. 
 

 Durante todo o tempo que os candidatos permanezan nas instalacións de 
Emalcsa deberán ter o móbil ou calquera dispositivo electrónico 
apagado (non é suficiente que estea silenciado) 

 
 A persoa que non se presente á hora e data fixada perderá o dereito a 

realizar  a proba. 
 

 Para poder realizar a proba é necesario acudir con roupa de traballo ou 
mergullador, luvas e calzado de seguridade. 
 

 A persoa que incumpra as normas fixadas será automaticamente expulsada do 
exame perdendo o dereito a realizar a proba.  
 

Na Coruña, a 3  de setembro de 2019 
 
Fdo. O Tribunal   


