CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
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Expediente núm. 2021/E001/000012

Ref.: IVCR

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL ENCARGADO DO PROCESO PARA SELECCIONAR
UN/HA TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL (PERSOAL LABORAL TEMPORAL)
Ás 09:30 horas do día 21/09/2021, na sala de reunións do Mercado Municipal do Concello das
Pontes de García Rodríguez, reúnense os membros do tribunal encargado da selección dun/ha
técnico/a de orientación laboral (persoal laboral temporal), nomeado a través do Decreto núm.
1521/2021, do 15 de setembro, de acordo coa convocatoria e bases aprobadas mediante o Decreto
1424/2021, do 26 de agosto, publicadas no BOP núm. 163, do 27/08/2021.
TRIBUNAL
Presidente: José Sanjurjo Paz, funcionario da escala de administración especial (subgrupo A2) do
Concello das Pontes de García Rodríguez
Vogais:
1ª) María Belén Regueiro Vázquez, axente de emprego e desenvolvemento local (persoal laboral
fixo) do Concello de Rábade
2ª) Matilde Montserrat González Rivera, persoal laboral fixo (grupo I) do Concello das Pontes de
García Rodríguez
3º) Julia Guerreiro Rodríguez, funcionaria da escala de administración especial (subgrupo A2) do
Concello das Pontes de García Rodríguez
Secretario: Manuel Souto López, técnico de xestión do Concello das Pontes de García Rodríguez

CVD: j3c2ZkkU14QAmJpYRKKq
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Ás 09:45 horas o presidente efectúa o chamamento das quince aspirantes admitidas e comparecen as
seguintes persoas aspirantes:
APELIDOS E NOME

DNI (cifrado)

Bouza Naseiro, Mª Pilar

***9690**

Cereijo Romero, Sandra

*** 1449 **

Del Cura San Juan, Elena

*** 1185 **

Pereira Rodríguez, María

*** 8007 **

Sequeiro Graña, Cristina

*** 7189 **

O resto de aspirantes no comparece, polo que decaen en todos os seus dereitos.
O exame comeza ás 09:50 h e rematará as 11:20 h.
A continuación o órgano de selección encomenda a realización do primeiro exercicio (obrigatorio e
eliminatorio) da fase de oposición, consistente en contestar por escrito, no período máximo de
noventa minutos, dez preguntas curtas propostas polo tribunal relacionadas coas materias
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comprendidas no temario do programa Anexo ás bases da convocatoria.
A puntuación máxima deste exercicio é 10 puntos (1 punto por pregunta), sendo eliminadas as
persoas aspirantes que non acaden un mínimo de 5 puntos.
Rematado o exercicio, o tribunal procede á súa corrección, de acordo cos criterios establecidos na
base 5.1.2) das reguladoras da convocatoria e outórgalle ás aspirantes presentadas as seguintes
puntuacións:
APELIDOS E NOME

DNI (cifrado)

CUALIFICACIÓN

Bouza Naseiro, Mª Pilar

***9690**

6,10

Cereijo Romero, Sandra

*** 1449 **

Non apta

Del Cura San Juan, Elena

*** 1185 **

Non apta

Pereira Rodríguez, María

*** 8007 **

Non apta

Sequeiro Graña, Cristina

*** 7189 **

5,20

Contra as cualificacións deste exercicio as persoas aspirantes poderán reclamar perante o tribunal
seleccionador no prazo dun día hábil a contar desde o seguinte ao de seren publicados os resultados
no
taboleiro
de
anuncios
electrónico
do
concello
(https://sede.aspontes.org/opencms/es/informacion/).
Os membros do tribunal emprázanse para a realización do segundo exercicio práctico o día
27/09/2021 ás 10:00 horas. A fase de méritos valorarase nesa sesión unha vez corrixidos os
exercicios prácticos.
E non habendo máis asuntos dos que tratar, o presidente declara concluída a sesión, ás doce horas e
vinte minutos do día sinalado.
Do actuado redáctase a presente acta, que é asinada electronicamente polo presidente e o secretario
do órgano de selección.

CVD: j3c2ZkkU14QAmJpYRKKq
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O presidente

O secretario
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