
 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANUNCIO 

Asunto: NOTA INFORMATIVA REALIZACION DA PROBA 

EXP: 2021E001/000001 

 

CHAMAMENTO- 

 

 10:30 de AGRASO HERMIDA a FERNANDEZ DOPAZO 

 10:40 de FERREIRO CANCELA  a PAZ RODRIGUEZ-NAVAS 

 10:50 de PENIN GESTAL a ZAS CASTRO 

Tendo en conta as recomendacións das autoridades sanitarias fronte á COVID-19, 

adóptanse as seguintes medidas preventivas para protexer a saúde de todas as persoas 

implicadas no proceso selectivo e evitar o contaxio e a propagación da Covid-19: 

Medidas de Carácter Xeral: 

- Nas aulas de exame, a distribución das mesas e/ou cadeiras realizarase mantendo 

a distancia interpersoal mínima de 1.5 metros.  

- Non poderán acceder ao centro aquelas persoas con síntomas compatibles con 

COVID-19 

(tose, febre, difcultade para respirar e/ou perda de olfacto e gusto), aquelas a as que se 

lles diagnosticou a enfermidade e que non haxan finalizado o período de illamento 

requirido ou as que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto 

estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

- Os opositores accederán ao edificio sós, excepto os que teñan algún tipo de 

discapacidade, que poderán acceder acompañados por outras persoas. 

- Establecerase o acceso exclusivo aos edificios onde se realicen os exames para os 

opositores, membros do tribunal e colaboradores. 

- Mentres permanezan no edificio, todas as persoas están obrigadas ao uso de máscara 

en todo momento. 

- Mantemento en todo momento da distancia mínima de seguridade (1,5 metros). 

- Á entrada das aulas de exame haberá hidroxel para a limpeza obrigatoria dos 

opositores no acceso e á saída das mesmas. 

- Unha vez finalizado o exame, os opositores abandonarán o edificio onde este se 

realizou. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Medidas na Identificación dos opositores: 

- Con carácter xeral, os membros do tribunal e colaboradores evitarán manipular os 

documentos de identifcación (DNI, etc.) pedindo ao opositor que sexa el quen os mostre 

ao 

tribunal. En caso de ser necesaria a súa manipulación, despois procederase ao lavado de 

mans 

con auga e xabón ou hidrogel, no seu caso. 

- Si fose necesaria a identificación física dos opositores solicitaráselles retírense 

brevemente a máscara, situándose a máis de dous metros de calquera persoa (membros 

do tribunal, colaboradores, outros opositores, etc.). 

- Os opositores acudirán provistos de bolígrafo azul (ou negro), de manera individual 

para non compartir. 

• O incumprimento das medidas de protección suporá a exclusión do candidato do 

proceso selectivo 

 

Medidas no acceso, ocupación e saída das aulas: 

- Para evitar aglomeracións, os candidatos deberán presentarse de forma escalonada, mediante 

chamamentos quese farán cada dez (10) minutos, por orden alfabético, como de seguido se 

indica: 

 

. Unha vez accedeuse á aula non se poderá abandonar a mesma ata a finalización do 

exame. 

 

- As aulas ocuparanse de forma ordenada e tranquila,  

 

 Medidas na recollida dos exercicios: 

- O opositor ocuparase da manipulación dos exercicios e de depositalo na caixa 

habilitada para o efecto 

para a recompilación e custodia dos exercicios. 

- Os membros do tribunal limitaranse á supervisión visual da entrega dos exames, 

requirindo ao opositor, si fose preciso, a manipulación dos documentos a entregar. 



 

 

 

 

 

  

 

 

- Si fose imprescindible a manipulación dalgún exercicio polos membros do tribunal ou 

colaboradores, estes deberán proceder ao correcto lavado de mans despois de dita 

manipulación. 

- Recoméndase manipular o papel e corrixir os exames polo menos 24 horas despois da 

súa realización. 

 

 


