D. JOSÉ C. SÁNCHEZ PRESEDO, Secretario do Concello de Oza-Cesuras, en
relación co proceso de selección para a contratación urxente en réxime de persoal
laboral temporal dun/dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local
substituto durante a situación de baixa laboral por incapacidade temporal da titular,
INFORMA:
Que tras a impugnación por parte dunha das candidatas ao posto de traballo das
preguntas 1 e 7 do exercizo test, e toda vez que a redación das respostas pódese
considerar ambigua o tribunal acordou estimar a impugnación e, en consecuencia,
substituir esas dúas preguntas polas de reserva e realizar unha nova cualificación do
exercizo de test que ofrece o seguinte resultado:
APELIDOS E NOME

DNI

VÁZQUEZ JUNCAL, MARÍA CARMEN

***7289**

VIDAL SÁNCHEZ, AMAYA

***2778**

PUNTUACIÓN
EXERCIZO TIPO
TEST
30,50
37,50

Asimesmo se informa que, se procedeu á valoración do segundo exercizo da fase de
coñecemento e aptitudes do citado proceso selectivo consistente nunha entrevista
persoal ou proba oral co tribunal distribuindo os 20 puntos correspondentes á mesma
conforme aos seguintes criterios que xa foron comunicados ás candidatas con carácter
previo á realización da mesma:
- Valoración da claridade na exposición, máximo de 5 puntos.
- Valoración da capacidade de síntese, máximo de 5 puntos.
- Valoración das medidas e propostas concretas expostas polas candidatas, máximo de 5
puntos.
- Valoración da exactitude dos datos e información expostos polas candidatas en
relación cos concellos, máximo de 5 puntos.
Como resultado da aplicación de ditos criterios de puntuación, a valoración do dito
exercizo ofrece o seguinte resultado:
APELIDOS E
NOME

VÁZQUEZ JUNCAL,
MARÍA CARMEN

VIDAL SÁNCHEZ,

DNI

32772897J

PUNTUACIÓN EXERCIZO ENTREVISTA OU PROBA
ORAL
Claridade
CapaciMedidas e
Datos e
na
dade de
propostas
informacións TOTAL
exposició
síntese
concretas
dos concellos
n
formuladas
4

3,75

4,5

4,5

16,75
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Concello de Oza-Cesuras

Concello de Oza-Cesuras
AMAYA

54127784K

4

4

1

0,5

9,5

En base ao anterior, rematada a cualificación das aspirantes, o proceso de selección
ofrece o seguinte resultado:
Fase concurso
Nº

Proba de coñecemento
e aptitudes

APELIDOS E NOME

Experiencia

Formación

Test

Entrevista

RESULTADO

1ª

VÁZQUEZ JUNCAL,
MARÍA CARMEN

0,00

0,00

30,50

16,75

47,25

2ª

VIDAL SÁNCHEZ,
AMAYA

0,00

0,00

37,50

9,50

47,00

Á vista dos resultados obtidos, o tribunal seleccionador acorda propoñer ao Alcalde
para a contratación con carácter urxente en réxime de persoal laboral temporal dun/ha
praza de axente de emprego e desenvolvemento local substituto durante a situación de
baixa da titular a Dª. María Carmen Vázquez Juncal
O que se publica para xeral coñecemento.
En Oza-Cesuras, na data de sinatura electrónica.

Cod. Validación: 6M2E62PNK599YN4RRYYEDMQQF | Corrección: https://ozacesuras.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 2

Asdo.- José C. Sánchez Presedo

