ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL, REALIZACIÓN DE PROBA
ESCRITA E VALORACIÓN DE MÉRITOS DO CONCURSO PARA A
SELECCIÓN DE 1 AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, PERSOAL
LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE LÁNCARA
LUGARES: Constitución do Tribunal e Valoración dos méritos: Casa
Consistorial do Concello de Láncara.
DÍA: 26 de xuño de 2017.
CONVOCATORIA: Decreto de Alcaldía de 25 de maio de 2017.
Reunidos os membros do Tribunal de selección, baixo a presidencia
de dona Mª Teresa López Pernas, traballadora social do Concello de
Láncara, os vogais, Gerardo Sobrado Ventosinos, empregado público
do Concello de Láncara, Inés López Farelo, empregada pública do
Concello de Láncara, actuando como secretaria a do Concello de
Láncara, Mónica Vázquez Fandiño, acordan establecer as preguntas
que se plantexarán ós aspirantes e a proba práctica segundo se
recolle na base 8ª da convocatoria:
“1) EXERCICIO DE CARÁCTER OBRIGATORIO
Que constará de dúas partes, unha teórica e outra práctica:
-Realización dun exercicio (ata 10 puntos) que consistirá en contestar
por escrito a un cuestionario tipo test de 10 preguntas con respostas
alternativas baseadas no contido do programa da convocatoria
relacionado no ANEXO I, durante un período de 30 minutos e
determinado polo Tribunal, que se reunirá na data que se acorde no
momento da súa constitución, aos efectos da elaboración do mesmo.
-Realización dunha proba ou exercicio práctico (ata 10 puntos) sobre
as funcións a desenvolver, tendo en conta o temario que figura como
Anexo 1, e que será determinado polo Tribunal antes da súa
realización.
Esta proba puntuarase de 0 a 20 puntos”.
Seguidamente e previo chamamento único dos aspirantes admitidos,
dase comezo ás probas correspondentes ó primeiro exercicio, que
consiste en constestar a unha proba escrita relacionadas coas
materias que figuran nas bases de convocatoria.
O Tribunal procede á corrección e valoración dos exercicios
integrantes da proba resultando as seguintes puntuacións:
ASPIRANTE
José Eduardo García González
Pascuala de los Santos Pinales

PUNTUACIÓN
12,94
7,06
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Posteriormente procédese á valoración dos méritos alegados polos
solicitantes, de conformidade con canto se establece nas bases da
convocatoria. Logo do exame da documentación presentada o
tribunal atribúe a seguinte puntuación.
ASPIRANTE
José Eduardo García González
Pascuala de los Santos Pinales

EXPERIENCIA
0
0

FORMACIÓN
0
1,5

Da suma de todas as cualificacións resulta o seguinte resultado por
orde decrecente:
ASPIRANTE
José Eduardo García González
Pascuala de los Santos Pinales

MÉRITOS
0
1,5

PROBA
12,94
7,06

MÉRITOS
12,94
8,56

O Tribunal, unha vez efectuada a suma das puntuacións obtidas,
acorda a publicación da relación de aspirantes pola orde de
puntuación no Taboleiro de Anuncios e na páxina web
www.concellodelancara.com e a súa elevación ao alcalde do Concello
de Láncara para a súa aprobación.
Así mesmo, outórgase un prazo de 2 días hábiles ós aspirantes ós
efectos de revisión e reclamacións que estimen oportunas.
Rematado o acto, sendo as quince horas do día seis de abril de dous
mil dezasete, asínase polos que interveñen a presente acta en dous
exemplares no lugar e data ó comezo sinalados.
A presidenta do Tribunal

A secretaria do Tribunal
Os vogais
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