LETICIA VIVIAN GARCÍA RAMOS (1 para 2)
DIPLOMADO MAXISTERIO
Data de Sinatura: 30/06/2021
HASH: 24481c2f1ae0699d09607c5b82922326

ACTA DO TRIBUNAL PARA A SELECCIÓN DUNHA/DUN ANIMADORA/OR SOCIOCULTURAL
NO CONCELLO DE PONTEAREAS.
No Centro de desenvolvemento Local CDL do Concello de Ponteareas, 28 de xuño de 2021,
sendo as 16:30 horas, baixo a presidencia de don MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ, reúnese o tribunal para
a realización da Segunda parte do proceso de selección, para a selección dunha/dun Animadora/or
sociocultural no Concello de Ponteareas, formado polos señores: dona LAURA OSORNO IGLESIAS;
dona ANA BELÉN FERNÁNDEZ ESTÉVEZ (Asesor) e actuando como Secretario dona LETICIA
VIVIAN GARCÍA RAMOS.
Unha vez constituído o Tribunal, procédese a chamar aos candidatos que supereran a Proba
práctica no anterior proceso:
VERONICA GIL ESTEVEZ
JUANA MARIA MIRANDA OLVEIRA
MARIA JOSE MORAIS PORTO

Neste segundo proceso e segundo as Bases de selección, se procedeu a entrega de
documentación para a valoración dos criterios de inclusión social e de méritos, asi coma tamén se lle fai
unha pequena proba oral relacionada coa proba práctica desenrolada no primeiro proceso.
Despois de facer o chamamento e rematar o proceso, finalmente acadouse a seguinte puntuación:

APELIDOS E NOME

DNI

PROBA
PRÁCTICA

CRITERIOS
INCLUSIÓN
SOCIAL

VALORACIÓN DE
MÉRITOS

ENTREVISTA

TOTAL
PUNTUACIÓN

0,5

2,2

GIL ESTÉVEZ, VERÓNICA

***7717**

1,7

----

MIRANDA OLVEIRA, JUANA Mª

***5404**

3,5

0,9

2,5

0,5

7,4

MORAIS PORTO, Mª JOSÉ

***6911**

3,7

---

1,2

0,5

5,4

Á vista de todo o exposto, este Tribunal expón a JUANA Mª MIRANDA OLVEIRA, cunha puntuación
total de 7,4 ptos como a persoa que acadou a máxima puntuación no proceso selectivo.
E non sendo outro o obxecto desta reunión, ás horas do mesmo día, polo Presidente levántase a
sesión da que eu, Secretario do Tribunal, dou fe,

RECURSOS:
Contra a presente acta que contén a lista definitiva de puntuacións, poderase interpoñer recurso
de Alzada ante o Sr. Alcalde no prazo dun mes, a partir do día seguinte da súa publicación no taboleiro de
anuncios do Concello, de acordo co establecido no artigo 121 Lei 39/2015 do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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Unha vez que os candidatos ian achegandose segundo a disposición do departamento de
Recursos Humanos e publicado na páxina web do Concello, se procedeu por parte do Tribunal ao
chamamento.

A acta é asinada electrónicamente polo presidente e o secretario do Tribunal dada a situación actual ante o
COVID-19.
Asdo. Electrónicamente
LETICIA VIVIAN GARCÍA RAMOS
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Asdo. Electrónicamente
MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ

