
ACTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA O POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

No edificio do Centro de Desenvolvemento Local do concello de Ponteareas, sendo as 09:30 horas do día 05 de
febreiro de 2018, reúnese o tribunal nomeado segundo Resolución de Alcadía de 17 de xaneiro de 2018, que valorará
ós  aspirantes  a  oferta  da  praza  de  Traballdor/a  Social,   aprobada  por  Resolución  de  Alcaldía,  de  data   16  de
novembro de  2017.

Dos membros nomeados pola citada resolución e  convocados para o día de hoxe se presentan os seguintes:

Dna. María del Carmen Grado Díez, en calidade de presidenta; D. Manuel Martínez Pérez,  en calidade de secretario;
Dna. Lucía Vecino Fernández, en calidade de vogal; Dna. Mª Luz Méndez Castro , en calidade de vogal e Dna. Ana
Isabel Amoedo Garrido,  en calidade de vogal.

Existindo quórum para a celebración do tribunal, constitúese o mesmo e  acorda o seguinte:

Proceder a valoración de méritos da fase de concurso, según o establecido nas bases e publicar as puntuacións
finais do proceso selectivo, co seguintes resultados:

APELIDOS - NOME DNI
PROBA

PRÁCTICA
FORMACIÓN

COMPLEMENTARIA
GALEGO EXPERIENCIA TOTAL

CARRERA ÁLVAREZ, LORENA *****593D 7,38 0 1 2 10,38

EIRÓ RODRÍGUEZ, EUGENIA ROSA *****966X 6 1,55 1 2 10,55

LÓPEZ MARTÍNEZ, MARINA *****776D 7,25 1,45 1 1,93 11,63

SESTELO FANDIÑO, ESTEFANÍA *****341V 7,50 2 1 2 12,50

VÁZQUEZ BARREIRO, VIOLETA *****993C 6,5 2 1 2 11,50
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A Vista das puntuacións obtidas polos aspirantes, este tribunal propón a contratación de: ESTEFANÍA SESTELO

FANDIÑO, candidata coa maior puntuación. En caso de renuncia ou baixa, proponse a contratación dos seguintes

candidatos en orden de maior puntuación.

Contra o presente acto, poderase interpoñer recurso de alzada ante o tribunal de valoración ou ante ou órgano que o

nomeou, no prazo dun més, a partir do día seguinte a súa publicación, no taboleiro de anuncios do concello, de

acordo co establecido,  nos artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, do procedemento administrativo

común das Administracións Públicas.
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