ACTA PROBA TEST DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN E VALORACIÓN DE
MÉRITOS: TÉCNICO PARA ATENCIÓN DO CENTROS DE INTERPRETACIÓN
DOS MUIÑOS DE AUGA DA COSTA DA MORTE 2021
EXPEDIENTE: 2021/E001/000014
A Laracha, a 06 de xullo do 2021.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 12:30 horas, os integrantes do Tribunal
cualificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas que son:
Presidente: Eduardo Mera Rico (Interventor do Concello da Laracha)
Secretario/a: Miguel Piñeiro Souto (Secretario do Concello da Laracha)
Vocais: Lucía Barreiro Angeriz (Administrativa do Concello da Laracha),
Juan Carlos Antelo Martínez (Técnico de Admón Xeral do Concello da Laracha)
Sonia Corral Corral (tesoreira do Concello da Laracha)
De seguido declárase constituído o Tribunal cualificador de conformidade coas bases
reguladoras da convocatoria das que os distintos membros son coñecedores.
Reúnenese os membros do tribunal coa finalidade de elaborar as preguntas que integrarán o
exame tipo test.

CVD: XJs2kESHqJSlGgatHNgh
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Elaborado e impreso este procedese ao chamamento das aspirantes.
Posteriormente realízase o primeiro exercicio. Terá unha duración máxima de cincuenta (50)
minutos. Neste exercicio cada resposta incorrecta penalizará a metade da puntuación de cada
pregunta acertada, non puntuándose as non contestadas. O Tribunal incluirá varias pregunta
reserva. As preguntas reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para
substituír aquelas preguntas do exame inicial que, de ser o caso, fosen anuladas polo tribunal,
previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial
terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así
sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación. O exercicio será cualificado de
0 a 15 puntos máximo, sendo necesario acadar unha puntuación de 7,5 puntos para o superar,
dado o seu carácter eliminatorio. O tribunal podera determinar o número de preguntas
precisas para acadar dita puntuación.
Remata a proba tipo test e tras a corrección polo tribunal, obteñense os seguintes resultados:
Interesados (nombre)

Interesados (apellidos)

PUNTUACIÓN

LUCÍA

CARUNCHO ABELLANAS

9,93

MARIA ROSARIO

MOUZO POSE

12,937

Finalmente acórdase fixar o lugar, data e hora da segunda proba da fase de oposición:
-

O día 09 de xullo de 2021 ás 12:00 horas na Casa Consistorial do Concello da
Laracha.

O Tribunal remítese as recomendacións das autoridades sanitarias fronte á COVID-19,
previstas na Resolución de Alcaldía publicadas na paxina web.

CVD: XJs2kESHqJSlGgatHNgh
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 14:00 horas,
asinando os señores membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

