ASUNTO: ACTA DA REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICO DO PROCESO
SELECTIVO EDUCADOR/A SOCIAL CONCELLO DA LARACHA, CORRECCIÓN DE
EXERCICIOS E DATA DE APERTURA DOS SOBRES CAS IDENTIDADES.
A Laracha, a 28 de xullo do 2022.
Reunidos no Salón de Plenos da Casa Consistorial, ás 10:00 horas do día 22 de xullo do 2022, os
integrantes do Tribunal cualificador, para a determinación do segundo exercicio, que consistirá nun
exame de coñecementos prácticos relacionados directamente co temario xeral e específico así como
cas funcións propias do posto convocado.
Determinado o contido da proba, os membros do Tribunal desprázanse ao Edificio Administrativo
do Concello da Laracha, donde, unha vez realizado o chamamento na hora indicada, e dadas as
instruccións precisas, ten lugar a proba.
Previamente, provéese aos aspirantes dun código alfanumérico aleatorio para garantir o seu
anonimato, que deberá figurar no propio exame como único médio de identificación e tamén na
ficha identificativa que cubren co seu nome e DNI e que irá nun sobre pechado. Este sobre, abrirase
en acto público, unha vez publicadas as notas do exercico realizado.
Rematado o exame, os mesmos son recollidos e gardados en lugar seguro ata que se proceda á súa
corrección. Dase por rematado o acto.

CVD: lFWiMcRMkgfwkwWmBlfX
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Os membros do Tribunal reúnense novamente na sala de Xuntas da Casa Consistorial o día 28 de
xullo do 2022, as 11:00 horas, para a corrección dos exercicios. Rematada a corrección, os
resultados obtidos son os seguintes:

CÓDIGOS

NOTA

RESULTADO

LAR0R0X3X3X
LAR0W2F8U3Z
LAR1U6J9U0B
LAR1X7O6J5Z
LAR3L7F6S0D
LAR3P0E2H7J
LAR5L9H3J1B
LAR6G9Q1T6Y
LAR7U9Y1HA
LAR7X7Q2Z7Y

27
18
20,5
27,5
13
28
26,5
21,5
6
30

APTO
NON APTO
APTO
APTO
NON APTO
APTO
APTO
APTO
NON APTO
APTO

Acordase que o acto público de apertura de sobres cos códigos alfanuméricos e o nome e DNI das
persoas aspirantes realizarase o próximo luns día 1 de agosto do 2022 as 12:30 horas no Salón de
Plenos do Concello da Laracha.

CVD: lFWiMcRMkgfwkwWmBlfX
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

E non sendo outro o obxecto da presente, dase por rematado o acto, sendo as 13.00 horas, asinando
os membros do tribunal dixitalmente á marxe.

