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MANUEL MARTINEZ PEREZ (2 para 2)
DIRECTOR AD-CDL
Data de Sinatura: 16/12/2020
HASH: 1d3a4a4a61d600f7e476cfcbea7e5b5d

JOSÉ GONZÁLEZ MONTERO (1 para 2)
Responsable Rexistro
Data de Sinatura: 16/12/2020
HASH: d5e9f8ddc5ce857795895e0222174999

Os/as candidatas que non obtiveron a puntuación mínima de 7,5 puntos, quedaron eliminados do
proceso selectivo, segundo as Bases Reguladoras desta convocatoria.
A candidata dona MARIA ISABEL CARRACEDO RODRÍGUEZ, ao rematar a proba práctica,
comunícalle ao Grupo de Traballo Mixto, que presenta a súa renuncia, por asuntos personais, e o fai por
escrito.
Procédese a facer a entrevista persoal aos candidatos que superaron a proba práctica, e seguidamente
pásase ao proceso de valoración dos méritos presentados ante o Grupo de traballo Mixto, que por
unanimidade, adoptou os seguintes acordos:
1.- Aprobar a listaxe provisional das puntuacións das persoas candidatas remitidas pola Oficina
de Emprego co seguinte resultado:

APELIDOS E NOME

FASE DE ENTREVISTA
PERSOAL

FASE DE VALORACIÓN
DE MÉRITOS

TOTAL
PUNTOS

ÁLVAREZ BERNARDEZ MARÍA

4,50

0,15

4,65

ROMERO PENABELLA MARÍA TERESA

4,50

1,69

6,19

2.- Publicar a referida listaxe na páxina web do Concello de Ponteareas
(Emprego Público).
3.- Os candidatos poderán revisar a valoración de méritos feitos polo Grupo de
Traballo Mixto, nas Dependencias do Centro de Desenvolvemento Local o día 17 de
decembro de 2020, dende as 9,00 horas ata 14,00 horas.
4.- O Grupo de Traballo Mixto acorda que no caso de non presentarse
alegacións ás puntuacións, a listaxe provisional pase a considerarse definitiva, e do
mesmo xeito propoñer a candidata que acadou maior puntuación para ser nomeada
para exercer o posto de administrativo deste Obradoiro de Emprego.

Asdo./ Manuel Martínez Pérez

Asdo./Esperanza Goyanes López

Asdo./ Isabel Illán Millán

Asdo./José González Montero
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E non habendo máis asuntos que tratar, dase por rematada a sesión, ás 15,00 horas do
mesmo día, e asinan os membros do Grupo de Traballo Mixto, en proba de
conformidade.

