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Expediente núm.: 419/2022
Resolución con número e data establecidos á marxe
Procedemento: Bases para a selección de persoal do Plan Concellos da Deputación
Provincial 2022: Liña 3
Asunto: Constitución do tribunal e valoración de méritos para a selección de 1 persoa
técnica en orientación laboral e 1 persoa bibliotecaria.
ANUNCIO DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS E CONVOCATORIA DA FASE DE OPOSICIÓN
De conformidade co acordado polas peroas membros do Tribunal de selección
nomeado mediante Decreto 2022-0311 para a selección de 1 persoa técnica en
orientación laboral e 1 persoa bibliotecaria, fanse públicos os seguintes acordos:
Primeiro: Constitución do tribunal.
De acordo coas Bases de Selección aprobadas por nº 2022-0249, que rexen o proceso
de selección, o tribunal declarase constituído coa asistencia dos membros que figuran
na acta de 18 de marzo de 2022.
Segundo. Valoración dos méritos presentados e achegados polas persoas aspirantes
admitidas de forma definitiva, segundo a base 7ª das aprobadas, aplicando o baremo
establecido nelas e en uso da súa discrecionalidade resultando a seguinte puntuación:

ASPIRANTE

Circuns.
PERSOAIS

FERNÁNDEZ SANDRA
CABALEIRO MARÍA
***9986**

1,5+1,25

RODRÍGUEZ MARIA
CASTRO
CRISTINA ***0325**

1+1,5

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACIÓN INFORMATICA
ESPECIALIZADA

PERMISO
CONDUCIR

CELGA

TOTAL

0,5

0,4

3,65

0,4

2,9

BIBLIOTECARIA
ASPIRANTE

FERNÁNDEZ
VIDAL
MARTA ***6713**
HEVIA
GÓMEZ

ANTÍA

***1642**

Circuns.
PERSOAIS

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

1+1,25

2

3

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

INFORMATICA

CELGA

TOTAL

0,4

2,65

0,40

5,40
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ORIENTADORA LABORAL

A valoración da formación especializada limitouse a aquela que ten unha relación
directa coas funcións propias das prazas convocadas e sen valorar separadamente
módulos específicos.
Terceiro. Publicar no Taboleiro de Anuncios da sede electrónica municipal a relación de
puntuacións outorgadas establecendo un prazo de tres (3) días hábiles (21, 22 e 23 de
marzo) para reclamacións nas puntuacións establecidas, ao abeiro do disposto no
apartado 7ª das Bases reguladoras da convocatoria.
Cuarto: Convocar as persoas aspirantes para a o xoves 24 de marzo na Sala de Xuntas
da Casa do Concello (2ª planta), co fin de realizar a proba práctica da fase de oposición ,
nos seguintes horarios:
-

Técnica de orientación laboral ás 11:30 horas. Proba práctica oral.
Bibliotecaria ás 12:00 horas. Proba práctica oral.
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Quinto: Remisión do presente acordo á Alcaldía para que mediante resolución aprobe
o listado definitivo de admitidos e excluidos.

