
 

 
ANUNCIO

RESULTADO PROCESO DE SELECCIÓN PROVISIÓN DO POSTO DE
TRABALLADORA  SOCIAL  DO  CONCELLO  DE  PARADELA,
CONTRATACIÓN  TEMPORAL  COAS  CLÁUSULAS  ESPECÍFICAS  DE
INTERINIDADE, O ABEIRO DO REGULAMENTO DA BOLSA MUNICIPAL
DE EMPREGO DO CONCELLO DE PARADELA.

-Dª.Marta Corral Moreira..................5,07  puntos.
-Experiencia profesional:  ………...  1,07   puntos.
-Formación:……………………….…. 3,00  puntos.
-Titulación:………………………….... 0,00  puntos.
-Coñecemento do idioma galego:…. 1,00 puntos.
-Minusvalía: …………………..……… 0,00 puntos.

-D. Pablo Freire Portela ..............…1,20 puntos.
-Experiencia profesional:  ………….0,00 puntos.
-Formación:………………………….. 0,20 puntos.
-Titulación:…………………………….0,00 puntos.
-Coñecemento do idioma galego:….1,00 puntos.
-Minusvalía: ………………..…………0,00 puntos.

-Dª.Maria Carmen Prieto Rojo …4,057 puntos.
-Experiencia profesional:  ……….. 0,057 puntos.
-Formación:………………………….3,00  puntos.
-Titulación:…………………………..0,00  puntos.
-Coñecemento do idioma galego:..1,00  puntos.
-Minusvalía: ………………………   0,00 puntos.

-Dª.Violeta Vázquez Barreiro.…4,712 puntos.
-Experiencia profesional:  ……….1,312 puntos.
-Formación:……………………….. 2,40  puntos.
-Titulación:…………………………0,00  puntos.
-Coñecemento do idioma galego:.1,00  puntos.
-Minusvalía: ………………………..0,00  puntos.

Unha vez concluída  a  fase de valoración  de méritos,  o  Tribunal  sen
rebasar o número de prazas convocadas, acorda aprobar á seguinte relación
de aspirantes, coa seguinte orde:

Nº orde Nome e apelidos           Puntuación
1 Dª. Marta Corral Moreira         5,07
2 Dª. Violeta Vázquez Barreiro  4,712
3 Dª. Mª Carmen Prieto Rojo             4,057
4 D. Pablo Freire Portela             1,20



 

       Á vista da puntuación obtida  polos catro candidatos/as participantes, o
Tribunal propón a Dª. Marta Corral Moreira, ao obter a maior puntuación.

En cumprimento do establecido no Regulamento da bolsa municipal de
emprego  do  Concello  de  Paradela,  no  Anexo  I,  artigo  3.5,  procederase  a
publicación no taboleiro de anuncios do Concello de Paradela e na súa páxina
web,  da  lista  provisional  coas  puntuacións  obtidas.  Abríndose  un  prazo  de
reclamacións  de  dous  días  hábiles,  transcorrido  este  prazo,  procederase  a
estudar  as  reclamacións  realizadas  por  escrito,  resolvéndose  nun  prazo
máximo de dous días hábiles. No caso no que non existan reclamacións ás
listas provisionais consideraranse definitivas e a continuidade do expediente
será firme.

Paradela, 30 de setembro de 2016

O Alcalde-Presidente

Asdo.: José Manuel Mato Díaz


