ACTA DA REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO: TÉCNICO/A DE IGUALDADE
2022
EXPEDIENTE: 2022/E001/000009
A Laracha, a 15 de xuño do 2022.
Reunidos no Sala Casa Consistorial, ás 10:00 horas, os integrantes do Tribunal cualificador, que se
constitúe para valorar as probas selectivas que son:
Acto seguido desprázanse os membros do tribunal ao Salón de Plenos do Concello da Laracha e tras
o chamamento ao único aspirante, GONÇALVES BARBOSA ADRIAN MANUEL, realízase a
proba práctica.
Previamente dase conta das instruccions para a realización do mesmo. O tempo máximo para
realizar a proba será de 60 minutos.
Apuntuación máxima deste exercicio será de 5 puntos.
O Tribunal determina que a puntuación mínima para superar a proba é de 2,5 puntos.
Sendo as 10:34 h da comezo o exame. Ás 11:34 h finaliza o mesmo.
Unha vez rematada a proba, o Tribunal procede a correxir a proba.
A cualificación obtida é a seguinte:

CVD: R0VtYzxSfQiJWLtDpMZn
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

GONÇALVES BARBOSA ADRIAN MANUEL
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De acordo á relación de puntuacións outorgadas este tribunal eleva á Alcaldía
proposta para o posterior contratación a :
- GONÇALVES BARBOSA ADRIAN MANUEL

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

APTO

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 na base 2.ª desta convocatoria:
1. Copia compulsada do título esixido nas presentes bases.
2. Declaración xurada de non estar separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de
calquera das Administracións Públicas, de non estar en situación de suspensión de funcións, nin
estar inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas.
3. Declaración xurada de non estar incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade.
4. Certificado médico de non padecer enfermidade nin eiva física que impida o normal
desenvolvemento das funcións correspondentes ao posto.
5. Fotocopia da cartilla da S.S.
6. Nº de conta bancaria cos 20 díxitos.
Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, a persoa aspirante proposta non
presentase a documentación ou non acreditase reunir os requisitos esixidos, non poderá ser
nomeada e quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que
incorrera por falsidade.
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E non sendo outro o obxecto da presente, dáse por rematado o acto sendo as 12:57 horas, asinando
os señores membros do Tribunal dixitalmente á marxe.

