
ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE

TRABALLO  PARA  REALIZAR  CONTRATACIÓNS  LABORAIS  TEMPORAIS  OU

NOMEAMENTOS  INTERINOS  COMO  ADMINISTRATIVO,  aprobadas  por

Resolución de Alcaldía núm. 61/2022 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia

núm. 75 do 21 de abril do 2022.

Reúnese  na  Casa  Consistorial  do  Concello  de  Cerdido  o  Tribunal  Cualificador

nomeado por Resolución de Alcaldía núm. 236/2022 e constituído pola Presidenta,

María  Concepción  Dragó  Porta,  a  Secretaria  Mónica  Cibreiro  Caneiro,  as  vogais,

Isabel Margharetto Rodríguez e Elisa Marqués Parrilla,  asistidas pola colaboradora

Montserrat Rodríguez Sánchez conforme a Resolución de Alcaldía núm. 243/2022, ao

obxecto de elaborar a acta do proceso de selección para a formación dunha bolsa de

traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como

Administrativo/a.

Fase de Oposición.- Establece o apartado 11.2 das BASES ESPECÍFICAS PARA A

FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS

LABORAIS  TEMPORAIS  OU  NOMEAMENTOS  INTERINOS  COMO

ADMINISTRATIVO/A, C)  Terceiro  exercicio:  Entrevista  curricular.  A  Comisión

seleccionadora realizará unha entrevista curricular a tódolos aspirantes coa finalidade

de  avaliar  a  adecuación  da  persoa  candidata  ao  posto  de  traballo.  A  Comisión

preguntará sobre aspectos do currículo,  así  como cuestión relativas as funcións a

desempeñar  no  posto  de  traballo,  a  súa  actualización  de  coñecementos  e  o

coñecemento do municipio, podendo outorgar ata un máximo de 3,00 puntos.

Sendo  as  11:00  horas  na  Casa  Consistorial  do  Concello  de  Cerdido, faise

chamamento as persoas aspirantes para a formación dunha bolsa de traballo para

realizar  contratacións  laborais  temporais  ou  nomeamentos  interinos  como

Administrativo/a no Concello de Cerdido.

A  entrevista  curricular  proposta  polo  Tribunal  cualificador  foi  a  resposta  a  tres

cuestións:

1.- ¿ Cales son as habilidades e actitudes que mellor definen unha atención e relación

de servizos adecuado? ¿Como se autoevalúa en ditas situacións? ¿Pode por algún

exemplo?

2.-  Si  conseguira a praza,  ¿Que formación cree que seria a mais adecuada,  para

contribuír o bon desempeño do posto? 



3.- Na sua opinión , ¿Cales son as cualidades persoais mais importantes na toma de

decisións profesionais? ¿Como se autoevalúa en ditas cualidades? ¿Pode poñer algún

exemplo dalgunha situación concreta na que houbera aplicado ditas cualidades?

Rematada a  Fase de Oposición C) para a formación dunha bolsa de traballo para

realizar  contratacións  laborais  temporais  ou  nomeamentos  interinos  como

Administrativo/a no Concello de Cerdido, o Tribunal Cualificador acordou outorgar as

seguintes puntuacións as persoas asistentes.

Persoa aspirante D.N.I. Puntuación

BECEIRO DIAZ, VANESA ***0665** NON PRESENTADO

CANEIRO PEREZ, MARIA DEL MAR ***8725** 2,1

GOMEZ MARTINEZ, MARTINA ***8475** 1,5

MACIAS BETANCOURT, LURNAY ***3720** 2,4

MARTINEZ MARTINEZ, PILAR ***5370** 2,8

PITA LEONARDO, IRIS ***0790** 2

PITA LEONARDO, JESUS ***0930** 2,2

REIGOSA LOMBAO, AGOSTIÑO ***5500** 3

SEIXIDO GOMEZ, ANA BELEN ***7748** 3

Outorgar  un  prazo  de  3  hábiles,  a  contar  dende  o  día  seguinte  a  publicación  da

presente acta no Taboleiro  de anuncios do Concello  de Cerdido e na páxina web

municipal para que os interesados poidan alegar o que consideren pertinente.

En caso contrario considerase rematada a fase de oposición pois  Tribunal cualificador

comproba  a  acreditación  do  coñecemento  de  galego  achegada  polas  persoas

aspirantes  que  superaron  a  fase  de  oposición  e  todas  elas  xustificaron

documentalmente, dentro do prazo de presentación de instancias, o coñecemento do

idioma galego, ao abeiro do establecido no apartado 11.2 das BASES ESPECÍFICAS

PARA  A  FORMACIÓN  DUNHA  BOLSA  DE  TRABALLO  PARA  REALIZAR

CONTRATACIÓNS  LABORAIS  TEMPORAIS  OU  NOMEAMENTOS  INTERINOS

COMO  ADMINISTRATIVO/A.

O Tribunal cualificador queda a espera da convocatoria polo órgano competente para

resolver  as  posibles  alegacións  e/ou  analizar  a  documentación  presentada  polas

persoas aspirantes que superaron a fase de oposición para a formación dunha bolsa

de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos

como Administrativo/a no Concello de Cerdido e iniciar a fase de concurso establecida

no apartado 11.1 das  BASES ESPECÍFICAS PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA

DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU

NOMEAMENTOS INTERINOS COMO  ADMINISTRATIVO/A.



Non habendo máis asuntos que tratar no día de hoxe, asinase a presente Acta do

Tribunal cualificador do proceso de selección para formación dunha bolsa de traballo

para  realizar  contratacións  laborais  temporais  ou  nomeamentos  interinos  como

Administrativo/a no Concello de Cerdido.

Presidenta, María Concepción Dragó Porta.

Secretaria, Mónica Cibreiro Caneiro.

Vogal, Isabel Margharetto Rodríguez.

Vogal. Elisa Marqués Parrilla.

A colaboradora, Montserrat Rodríguez Sánchez.
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