ALEJO ORDOÑEZ MÉNDEZ SECRETARIO DO TRIBUNAL AVALIADOR PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACION FORMATIVA DE 2 PERSOAS DENTRO DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA PROXECTO “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NOS CONCELLOS”.
CERTIFICA: Que por unanimidade dos membros do Tribunal reunido o día 22/062022, unha vez rematadas a valoración,
acordou o e a continuación se transcribe literalmente:
As 09,15 horas do día 22 de xuño de 2022, nas dependencias da Casa do Concello sito en Praza do Concello nº 1 de Tui ,
reúnese o tribunal avaliador do proceso selectivo para a contratación formativa a dúas persoas dentro do programa de
fomento da empregabilidade da Provincia de Pontevedra “ Primeira experiencia profesional nos concellos”, composto
polos seguintes membros :
María de los Angeles Domínguez Ramos , presidente.
Pilar Fernandez Alonso, vogal
Javier Gonzalez López-Mosquera, vogal
Alejo Ordoñez Méndez, Secretario do tribunal.
O proceso selectivo consiste nun concurso de méritos, onde se valoran os seguintes:
a) Expediente académico: ata un máximo de 4,00 puntos, segundo a nota media calculada para as titulacións universitarias
polo R. d. 1125/2003, de 5 de setembro. No caso de que a media dalgunha das titulacións convocadas non estea calculada
polas normas referidas ou esta non se especifique valorarase con 0,00 puntos.
Para a valoración do expediente académico multiplicarase a nota media por 4 e o resultado divídese entre 10
b) Por ter un doutoramento relacionado co contido da bolsa, 2,00 puntos
c) Por cada título oficial de máster universitario ou título propio da universidade de máster relacionado co contido da bolsa,
0,50 puntos cada un, ata un máximo de 1 punto
d) Por posuír unha titulación académica oficial distinta e relacionada co posto de traballo que se vai desempeñar, de nivel igual
ou superior á esixida para a formalización do contrato en prácticas, 0,50 puntos por título ata un máximo de 1 punto (neste
apartado non se terán en conta as titulacións de nivel inferior que sexan necesarias para a obtención doutras de nivel superior
nin as de máster ou doutoramento)
e) Por asistir a cursos de especialización, formación e perfeccionamento organizados por centros oficiais dependentes da
Administración do Estado, da comunidade autónoma ou da Administración local, universidades, colexios oficiais ou escolas da
Administración pública directamente relacionados co posto que se vai desempeñar (incluídos os organizados por sindicatos
no marco do Acordo nacional de formación continua), ata un máximo de 2 puntos, que se computarán do seguinte xeito:
a) De máis de 150 horas duración: 0,30 puntos por curso.
b) De entre 100 e 150 horas de duración: 0,25 puntos por curso.
c) De entre 60 e 99 horas de duración: 0,20 puntos por curso.
d) De entre 30 e 59 horas de duración: 0,15 puntos por curso.
e) De entre 10 e 29 horas de duración: 0,10 puntos por curso.
Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non se especifique a duración do curso en número de horas ou
créditos.
Tampouco se computarán as xornadas, congresos, seminarios ou cursos de duración inferior a dez horas.
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Á vista do indicado mais arriba e do previsto na base 6 da convocatoria as puntuacións asignadas a cada aspirante foron as
seguintes:
Para o contrato formativo coma xornalista:
Nota
media
expediente
académico

Doutoramento

Título
mestrado

Titulación
oficial
distinta

Cursos

Puntuación
total

Nome e apelidos

DNI

Lucas Méndez Veiga
Andrea Carrera
Guerreiro

***1911**

2,856

0

0,5

0

0

3,356

***7972**

3,172

0

0

0

0

3,172

Para o contrato formativo coma bibliotecario:
Declarase deserto ao non existir ningún aspirante presentado.
Polo que este tribunal propón para a súa contratación formativa coma XORNALISTA o seguinte aspirante:
Lucas Méndez Veiga con DNI ***1911**.
Os aspirantes disporán dun prazo de dous días hábiles para presentar alegación ás valoracións da listaxe provisional. Se a
reclamación se presentara fora das dependencias municipais, deberá enviarse o correo electrónico secretaria.persoal@tui.gal
o xustificante da mesma.
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O Secretario do Tribunal:
Asdo: Alejo Ordoñez Méndez.

