ACTA DE APERTURA DE SOBRES E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DO PROCESO DE SELECCIÓN COMO
PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE EDUCADOR/A SOCIAL
EXPEDIENTE: 2021/G003/000718
A Laracha, a 12 de xullo do 2021.
Reunidos na Sala de Xuntas da Casa Consistorial, ás 12:00 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)
Actúa como secretaria do Tribunal Lucía Barreiro Angeriz (Administrativa do Concello da Laracha) ante a ausencia do
secretario titular.

CVD: L/jGOL9wdpgpHuT4aAqC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Previamente foi constituído o Tribunal cualificador de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria das que os
distintos membros son coñecedores. O Tribunal entendese validamente constituído cando asista a maioría absoluta dos seus
membros titulares ou suplentes, con presenza, en todo caso, do Presidente e do Secretario).
A finalidade do presente acto é proceder ao acto público de apertura dos sobres que conteñen a ficha co nome, apelidos e
D.N.I. dos aspirantes e o código alfanumérico aleatorio co que se identifica a cada un deles.
Ao presente acto previamente convocado non asiste público.
Finalizado o acto de apertura e confrontados os código alfanuméricos coas calificación publicadas anteriormente, xunto as
cualificación dos anteriores exercicios e concurso, da como resultado o seguinte proposta da relación de persoas presentadas
por orde de puntuación:

NOME

APELIDOS

PAULA
SARA

ALLER VAZQUEZ
FERNANDEZ FERNANDEZ

LUCIA
NOELIA
MAITE

IGLESIAS MIRÁS
QUINTANS POSE
SIO DOCAMPO

Concurso

Exame test

3,70

13.25

DNI
45*****8A
54*****1A 0
7,73
79*****2D
47*****3F 5
77*****0S 17,30

12
11
14.25
10

Exame
práctico
NON
APTA
22,05
NON
APTA
20
30,50

Total
NON
APTA
34,05
NON
APTA
39,25
57,80

De acordo á relación de puntuacións outorgadas este tribunal eleva á Alcaldía proposta para o posterior
contratación a :

CVD: L/jGOL9wdpgpHuT4aAqC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- SIO DOCAMPO, MAITE
A persoa aspirante proposta presentará, no prazo de tres (3) días hábiles, contados dende que se faga público o resultado da
selección, os documentos acreditativos de que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos, os cales son:
-

Copia compulsada do título esixido.
Copia da tarxeta sanitaria.
Certificado do número de conta
Informe médico
Declaración xurada de non haber sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas por sentencia firme e non estar

incurso en causas de incompatibilidade de conformidade có disposto na Lei 53/1984 de 26 de decembre, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas

Finalmente propoñer os integrantes da bolsa de traballo para os efectos de ser nomeadas laboral temporal para cubrir a renuncia
ou situacións de incapacidade temporal, maternidade ou paternidade do persoal municipal, etc. Segundo as previsións da
clausula 7ª.–FORMACIÓN DE LISTAS DE DOS ASPIRANTES:

CVD: L/jGOL9wdpgpHuT4aAqC
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CLASIFICACIÓN
1
2

NOME
NOELIA
SARA

APELIDOS
QUINTANS POSE
FERNANDEZ FERNANDEZ

DNI
47*****3F
54*****1A

E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 12.16 horas, asinando os señores
membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

Total
39,25
34,05

