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ACTA Nº 2 DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN  DUNHA PRAZA  DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL” CON
CARÁCTER  TEMPORAL  ADSCRITO  AO  DEPARTAMENTO  PROMOCIÓN  ECONÓMICA  E  EMPREGO  E
DESENVOLVEMENTO RURAL” DO CONCELLO DE ABEGONDO

En Abegondo, sendo as 11 horas e 15 minutos do 30 de outubro de 2020, reúnense no salón de plenos do concello,
os seguintes membros do tribunal nomeados pola alcaldía para a selección de unha praza de  DE TÉCNICO EN
ORIENTACIÓN LABORAL CON CARÁCTER TEMPORAL.

Presidente: 
José Manuel Rodríguez Costa
Vogais:
Mº del Mar Carro López
Isabel Manteiga Moar
Mª Beatriz Fernández Vázquez
Belén Taboada Fiaño
Secretario:
José Antonio Varela Doval

Foi publicado o anuncio da praza no B.O.P. nº 171 do 14 de outubro do 2020,  as bases foron publicadas na sede
electrónica do Concello de Abegondo: ( sede.abegondo.gal ) e por resolución da alcaldía nº 467/2020 aprobáronse
os candidatos admitidos e excluídos o cal foi publico na sede electrónica do concello e taboleiro de anuncios.

Una vez realizado e publicado a primeira proba consistente dun test, o tribunal conforme se establece no apartado
6.2 das bases de selección aprobadas por medio do decreto da alcaldía núm. 442/2020 do 13/1072020, ao referirse
á fase de concurso, unha vez publicada a lista definitiva das persoas aspirantes coas puntuacións finais da fase de
oposición, o tribunal reuniuse para os efectos de valorar os méritos alegados por parte das persoas aspirantes que
superaron a fase da oposición. 

A valoración realizouse conforme o baremo  incluído nas anteditas bases  e de acordo cos documentos achegados
coa solicitude.

É requisito imprescindible estar en posesión da titulación universitaria media ou superior indicada no apartado 2.4
das bases  de selección,  se  ben  non  se  puntúa  de  maneira  específica.  A puntuación  máxima total  da  fase  de
concurso, que en ningún caso terá carácter eliminatorio, establécese en vinte (20,00) puntos e será o resultado de
sumar os méritos que se  enumeran nos distintos parágrafos das bases, cos límites que se sinalan para cada un
deles.
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Candidato/a

Experiencia laboral ou profesional (máx.
15,00 ptos)

Formación (máx. 4,00 ptos)
Outros méritos (máx. 1,00

punto)

Total
puntuación

Directa

Indirecta
Formación
Específica

TICs
Cursos de galego

superiores a Celga 4
ou equivalente

Administración/
Entid. públicas

Empresas/
Entidades
privadas

Carro
González,  Mª

Isabel

10,00 2,10 2,00 3,00 1,00 0,50 18,60

O tribunal  dispón  que  se  publique  tanto  no  taboleiros  de  anuncios  como na  sede  electrónica  do  Concello  de
Abegondo  (sede.abegondo.gal)  a relación coas puntuacións obtidas polas persoas aspirantes (a suma total  das
puntuacións  das  fases  de  oposición  e  concurso  obtidas  por  todas  as  persoas  definitivamente  admitidas  que
superaron a fase de oposición) .

Nome 1º exercicio Valoración expediente Total

Mª Isabel Carro González 23 18,60 41,6

O tribunal propón,  para a praza de técnico de orientación laboral,  o nomeamento da candidata coa puntuación máis
alta, Mª Isabel Carro González, co DNI  núm. ***9966**.

E sendo as 12 horas e 12 minutos dáse por finalizada a sesión, e para que conste asinan a presente os membros do
tribunal antes citados, do que como secretario do tribunal dou fe.

O presidente Os vogais O secretario
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