Na Casa do Concello de Moeche, baixo o a Presidencia de Mª Raquel Novo
Montes, sendo as 11:00 horas do día 18 de maio de 2020, reúnense Cristina
Mª Rodríguez Arroyo, funcionaria do Concello de Moeche, na súa calidade de
membros do Tribunal Cualificador do proceso selectivo convocado para
selección e contratación de persoal laboral temporal de dous oficiais de
segunda. Actúa como secretario o secretario accidental do Concello de
Moeche, Antonio García Méndez.
Tal e como establecen as bases do procedemento de selección, recibida a
listaxe de candidatos e candidatas aos postos, o tribunal valorará as
situacións de exclusión laboral, requisitos esixidos nas bases do Programa
de Integración Laboral, solicitando se fose necesario informes dos Servizos
Sociais municipais. Na valoración dos méritos terase en conta o currículum
vitae que achegue o Servizo Público de Emprego.
Valoración de méritos
1 Circunstancias persoais e familiares: puntuación máxima 4 puntos
- Mulleres, 1 punto
- Persoas puntos desempregadas de longa duración (para os efectos deste programa terán esta
consideración aquelas persoas que leven un mínimo de dous anos como demandantes de emprego), 1
punto
- Persoas que vivan nun fogar onde ningunha teña emprego /ingresos: 2 puntos
Persoas maiores de 45 anos
Persoas vítimas de violencia de xénero
Persoas con discapacidade
Persoas en situación de drogodependencia,
Persoas en fogar monoparental/monomarental
Persoas sen fogar
0,50 por cada situación
- Por ter fillos menores a cargo: 1 punto
2 Formación relacionada co posto de traballo: puntuación máxima 3
puntos.
1- Pola súa participación en programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral,
organizados ou financiados polas administracións públicas, e con acabado favorable relacionados co
posto de traballo: ata un máximo de 1 punto
2- Cursos de formación sobre materias directamente relacionadas co posto de traballo, impartidos por
Administracións Públicas, organismos oficiais dependentes de calquera Administración Pública ou
homologados por esta.
a) Por cada curso de ata 30 horas: 0,10 puntos.
b) Por cada curso de 31 a 100 horas: 0,25 puntos.
c) Por cada curso de 101 a 200 horas: 0,50 puntos.
d) Por cada curso de mais de 200 horas: 0,70 puntos.
3- Pola posesión doutros carnes especiais (palista, maquinista), no caso do condutor: 0,20 por cada un.
3 Participación en Programas de Emprego da Deputación da Coruña ou
similares desta administración provincial desenvolvidos no Concello de
Moeche
Pola non participación nos programas nos últimos 10 anos: 1 punto
Participación dunha a dúas ocasións nos últimos 10 anos: 0,50 puntos
Pola participación de tres ou máis ocasións nos últimos 10 anos : 0 puntos
4 Experiencia laboral, ata un máximo de 2 puntos
Para o caso do condutor tractorista valorarase a experiencia laboral relacionada directamente co posto que
así figure no cv enviado polo Servizo Público de Emprego
Resolución
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Cristina María Rodríguez Arroyo (3 para 3)
Trabajadora Social
Data de Sinatura: 19/05/2020
HASH: 5637dfc116b0775e16c8ebe41ab7dc90

María Raquel Novo Montes (2 para 3)
Técnico Empleo
Data de Sinatura: 18/05/2020
HASH: 46192a86837673fd35a32a5350ec5704

Antonio García Méndez (1 para 3)
Secretario accidental
Data de Sinatura: 19/05/2020
HASH: eec8b88971ff546e0f73a529a3c55b47

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A SELECCIÓN E
CONTRATACIÓN DE DOUS OFICIAIS DE SEGUNDA AO ABEIRO DO
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A puntuación total dos participantes virá determinada pola suma de todos os puntos anteriores e de haber
empate terase en conta as persoas que en menor número de ocasións participase nos Programas de
Emprego da Deputación da Coruña ou similares desta administración provincial, ter fillos menores a
cargo e a maior puntuación polas situacións de exclusión laboral nesta orde.
O tribunal publicará a relación de aprobados por orde de puntuación no Taboleiro de Edictos do Concello
e na paxina web do Concello, e elevara dita relación a Alcaldesa-Presidenta que aprobará a relación de
persoas candidatas que superaron a selección.

A valoración provisional dos/as candidatos/as foi a seguinte:
Oficial 2ª, operario servizos múltiples
Nº
orde

Nome e apelidos

Circunstancias
persoais

Formación

Participación
Programas de
Emprego

Puntuación total

1

Diego M.C

1,5

1

1

3,5

2

José Andrés L.P

2

1

0,5

3,5

3

Mª Sabina B.L

1,5

0,2

1

2,7

4

Ígor G.B

0,5

0,6

1

2,1

5

José Manuel F. G

0,5

0

0,5

1

Nº
Nome e apelidos
orde

Circunstancia Formación
s persoais

Participación Expèriencia
Programas de laboral
Emprego

Puntuación
total

1

José Luis G.C

1,5

0

0

2

3,5

2

Emilio B.L

0,5

0,5

0

0

1

3

Marcus J.del V

0,5

0

0

0,44

0,94

Os aspirantes disporán dun prazo de 2 días hábiles, a partir do seguinte ao da publicación, para
efectuar as alegacións pertinentes. Rematado o prazo e tras resolver as alegacións efectuadas no
seu caso, darase traslado da proposta de contratación a Presidenta da Corporación, precisándose
que non poderá superarse o numero de prazas vacantes convocadas.
Os aspirantes propostos achegaran a Administración, dentro do prazo establecido de 2 días
hábiles,os documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na
convocatoria. O apartado capacidade funcional, debera acreditarse mediante a presentación de
certificación medica ou equivalente. Ademáis achegará o certificado de delitos de natureza
sexual.
Os que, dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentasen a
documentación ou desta se deducise que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán
ser contratados, polo que quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da
responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación.
Moeche, (na data da sinatura dixital)
A presidenta, Raquel Novo Montes
O secretario, Antonio García Méndez
A vogal, Cristina Mª Rodríguez Arroyo
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Oficial 2ª, condutor – tractorista

