CONCURSO CONVOCADO PARA CUBRIR POSTO DE EDUCADOR/A SOCIAL
DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR
Consta na Acta, de data 10 de outubro de 2018, do Tribunal calificador para
a contratación, mediante concurso, de un/ha Educador/a Social do Concello de
Soutomaior, o seguinte:
En cumprimento da Base 8ª das que regulan esta convocatoria, o Tribunal
reúnese para proceder a valoración dos méritos presentados polas aspirantes
admitidas (segundo o establecido na Base 9ª), co seguinte resultado:
TOTAL
NOME E APELIDOS

ROSA GÓMEZ FERNÁNDEZ
GEMMA Mª MAX RODRÍGUEZ
ESTHER CONZÁLEZ GÓMEZ
PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

6
4,45
2,15
0,30

A Base 9º establece que “realizarase unha entrevista persoal ás 4
candidatas con maior puntuación co obxecto de valorar a adecuación dos
aspirantes ao posto de traballo, valorable ata 3 puntos”.
A vista da puntuación obtida polas aspirantes e tendo en conta a
puntuación máxima outorgada á entrevista, o Tribunal decide convocar á mesma
unicamente ás dúas aspirantes con maior puntuación.
No caso de que se presentaran reclamacións que, sendo estimadas,
incrementaran as posibilidades de acceso á praza convocada, postporase a
celebración da entrevista, o que se comunicaría ás aspirantes coa antelación
suficiente.
De acordo có anterior, o Tribunal ACORDA:
1º.- Convocar para a entrevista soamente ás dúas aspirantes que obtiveron
maior puntuación.
2º - CITAR o mércores, 17 de outubro de 2018, para a entrevista persoal ás
seguintes aspirantes:
ROSA GÓMEZ FERNÁNDEZ, ás 10:15 horas
GEMMA Mª MAX RODRÍGUEZ, ás 10:30 horas.
O que se fai público para xeral coñecemento, podendo as
interesadas presentar as reclamacións que consideren
pertinentes no prazo máximo de 2 días hábiles, contados a
partir do día 11 de outubro de 2018.
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ANUNCIO
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O ALCALDE,
Documento asinado dixitalmente á marxe.

