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ANUNCIO ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN PERSOAL LABORAL 

TEMPORAL PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA (PAI) 

1º 

Sendo as 9.30 horas do día 12 de xullo de 2022 reúnense as seguintes persoas no Salón de Plenos do

Concello  de  Tordoia,  na  súa  condición  de  membros  do  Tribunal  de  selección  nomeado  por  Decreto

2022/G003/000186 de oito de xullo:

Presidenta: Dª. Ana Beatriz Oveja Villafañe

Secretaria: Dª. Ana Rama Viñán

Vocais:

- Dª Mónica Rodríguez Palacio

- Dª Eva Vázquez Vázquez

- Dª Divina Pereiro Liñares

O tribunal considérase constituído ao asistir todos os membros titulares.

Tómase razón da relación definitiva de persoas admitidas:

• Canedo Lamas Carmen Belén

• Costa Rodríguez Rocío

• Liste Calviño Yesica

• Rey Barreiro Lidia

2º

Dacordo co establecido nas bases do proceso selectivo, a entrevista versará sobre os méritos adecuados as

características do posto nos que se avaliará o coñecemento do servizo que se presta no PAI, a capacidade

de comunicación, claridade expositiva, competencias novas tecnoloxías, coñecemento do posto, capacidade

organizativa e capacidade de traballo en equipo.

O tribunal de selección determinará os criterios aplicables o posto dos relacionados no punto anterior así

como a ponderación dos mesmos.

O Tribunal acorda, por unanimidade, realizar unha entrevista con 10 preguntas, que se valorarán con ata 0,3

puntos cada unha.



Coa finalidade de determinar un criterio equitativo e una puntuación que permita a valoración, se establecen

catro posibles puntuacións a obter en cada pregunta:

Se definen, así mesmo, as correspondencias de puntuación:

3º

Establecer a data e hora  da entrevista para o vindeiro dia 15 de xullo, ás 9.30 horas, no Salón de Plenos do

Concello de Tordoia

4º

Establecer a data e hora da valoración de méritos (experiencia profesional e formación complementaria),

para o vindeiro día 15 de xullo, ás 10.30 horas, no Salón de Plenos do Concello de Tordoia.

Non sendo outro o obxecto da convocatoria, a Presidenta declara concluída a sesión, sendo ás 11.00 horas.

Na miña condición de secretaria do Tribunal, dou fe

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Non fai mención ao contido solicitado oa interpretación que se fai é errónea ou desacertada 0

Fai mención pero a resposta resulta  insuficiente ou inconsistente 1 punto

A resposta é axeitada, pero mellorable ou incompleta 2 puntos

O contido é correcto e completo 3 puntos

CORRESPONDENCIAS DE PUNTUACIÓN
CALIFICACIÓN Sobre 0,3 puntos

0 0
1 0,1
2 0,2
3 0,3
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