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CONCELLO DE BUEU

Ref. Expte. electrónico

1970/2019
Código SIA 1428945

Procedemento

Selección de Persoal e Provisións de Postos

Asunto

Procedemento para contratacion laboral temporal dentro do programa de
actuación "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" nos concellos, da Deputación
provincial de Pontevedra (DP.PO) , no marco do Plan de fomento da
empregabilidade na provincia de Pontevedra

Documento

Comunicación (anuncio público)

Trámite

CONCURSO MÉRITOS/2ª FASE/ GRAO-LICENCIATURA EN DEREITO

ANUNCIO
O resultado da valoración dos méritos achegados polos candidatos admitidos no concurso
de méritos correspondente á 2ª fase do procedemento para contratacion laboral
temporal de dous persoas correspondentes ao GRAO/LICENCIATURA EN DEREITO dentro do
programa de actuación "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" nos concellos, da Deputación provincial de
Pontevedra (DP.PO), realizada polo Tribunal cualificador do proceso selectivo de referencia, na sesión
celebrada con data de 4 de setembro de 2019 é a seguinte:

MÉRITO a

IDENTIDADE
CANDIDATO

MÉRITO b

MÉRITO c

MÉRITO e
MÉRITO d

TOTAL

LEIRACHA
AMADO,
ALBA ATENEA

2,48

----

----

----

0,10

2,58

RODRIGUEZ
EVA

2,74

----

----

----

0,20

2,94

2,81

----

----

---

0,20

3,01

CRUZ,

RODRIGUEZ LOSADA,
MIRIAM
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Nuria Lobato del Río (2 para 2)
Secretaria
Data de Sinatura: 04/09/2019
HASH: bb77bbb2ed01f5b83495f2b4bc21b5a6

Anuncio do resultado provisional das puntuacións obtidas polos
candidatos admitidos no concurso de méritos correspondente á 2ª fase
do procedemento para contratación laboral temporal de dous persoas
correspondentes ao Grao/licenciatura en dereito dentro do programa de
actuación "O TEU PRIMEIRO EMPREGO" nos concellos, da Deputación
provincial de Pontevedra (DP.PO)

CONCELLO DE BUEU
RODRIGUEZ
NOGUEIRAS,
JACQUELINE

RODRIGUEZ
PABLO

2,73

----

----

----

0,10

2,83

2,83

----

0,50

----

----

3,33

PÉREZ,

(*) Lenda identificativa dos méritos valorados según a base base 7.2. “Actuacións administrativas en cada unha das fases”, das
bases reguladoras do procedemento selectivo de referencia, aprobadas por resolución de alcaldía núm. 1111/2019 de data 1.8.2019 que
contén os criterios de valoración obxectivos en base aos cales celebrarase o concurso de méritos, recollidos no anexo V das Bases
reguladoras do programa de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra “O Teu primeiro Emprego” da DP.PO :
a) Nota media do expediente académico reflectida na documentación presentada, en escala de 0 - 4.
b) Por acreditar un doutoramento relacionado.
c) Por acreditar un máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado.
d) Por acreditar unha titulación académica oficial distinta e relacionada, de nivel igual ou superior
e) Cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais.

Logo do anterior, en aplicación da base 7ª Procedemento de selección o Tribunal ordea publicar a
lista provisional do xeito sinalado nas bases e conceder o prazo dun día hábil, XOVES 5 DE
SETEMBRO, para a presentación de reclamacións e alegacións oportunas.
O horario de atención o público do rexistro de 8:00 a 13:30 horas,

O tribunal informa segundo a Base 7º do procedemento de selección que no caso de producirse
empates entre as puntuacións das persoas aspirantes a orde de prelación determinarase dándolle
preferencia a muller naqueles casos en que se produza una infrarrepresentación do sexo feminino,
nos termos establecidos no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se
aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de igualdade. En caso de que o citado precepto non resulte aplicable ou persista o empate
tras a súa aplicación, resolverase o empate en función da nota media global do expediente
académico e, de persistir este, pola puntuación acadada nos seguintes apartados.
O que se publica no Taboleiro electrónico de anuncios do concello, aloxado na sede electrónica
(https://bueu.sedelectronica.gal), en aplicación do indicado na base 10ª das bases reguladoras do
procedemento selectivo de referencia, para coñecemento dos interesados no devandito
procedemento, publicandose , de forma complementaria, na páxina web (www.concellodebueu.gal).
(documento asinado electronicamente polo Presidente e secretaria do Tribunal na data que figura ao marxe das sinaturas)

Concello de Bueu
C/ Eduardo Vincenti, 8, Bueu. 36930 Pontevedra. Tfno. 986390029.

Cod. Validación: 5QG494CNGMPQGCDXY74Y9EPQ9 | Corrección: http://bueu.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2

A presentación de reclamacións ou alegacións PODERÁ REALIZARSE única e exclusivamente por
estas vías:
 Presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 8:00 a 13:30 horas de luns a venres.
 Por correo certificado urxente. Enviando por fax (986322099 Concello) a copia da
reclamación presentada á Att/ do Presidente do Tribunal ao correo electrónico
secretaria@concellodebueu.gal .
 Na sede electrónica do Concello de Bueu.

