Inés Vázquez Cebeira (1 para 5)
Trabajadora Social SAF
Data de Sinatura: 08/06/2022
HASH: 8f42c1d326db24c0bc0d5000801308c2

Concello de Guitiriz
Acta nº 2 do Tribunal de selección de 2 Auxiliares de Xeriatría e 1 Cociñeiro/a do Centro de Día como persoal laboral
fixo mediante concurso-oposición libre (OEP de 2020, estabilización de emprego temporal). Expte 255/2020
En Guitiriz, a 4 de xuño de 2022, sendo as 9,55 horas, reúnense os membros do tribunal no Concello de Guitiriz, coa
finalidade da realización das probas para o proceso selectivo de 2 Auxiliares de Xeriatría e 1 cociñeiro/a do Centro de Día
como persoal laboral fixo mediante concurso-oposición libre.

Constitúese o Tribunal designado por Decreto de alcaldía de data 08/04/2022, cos seguintes membros titulares e suplentes:
Presidente:
Titular: María Vázquez Picado, Terapeuta Ocupacional Concello de Guitiriz, presidenta titular
Vogal 1º/ª:
Titular: Inés María Vázquez Cebeira, traballadora Social do Concello de Guitiriz, vogal titular
Vogal 2º/ª:
Titular: Rocío Fanego Miragaya, Educadora Familiar do Concello de Guitiriz, vogal titular
Vogal 3º/ª:
Titular:José Ferreiro Fernández, Interventor do Concello de Guitiriz, vogal titular

Rocío Fanego Miragaya (3 para 5)
Educadora Familiar
Data de Sinatura: 07/06/2022
HASH: c58de3e7f25995764e1b89daaa47e61a

Secretario:
Titular: Pablo Portela Fernández, Secretario do Concello de Guitiriz, secretario titular.
Declárase constituído o Tribunal por estar todos os seus membros titulares ou suplentes, podendo actuar validamente.
FASE DE OPOSICIÓN:REALIZACIÓN DO EXAME TIPO TEST E SUPOSTO PRACTICO
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Pablo Portela Fernández (2 para 5)
secretario
Data de Sinatura: 08/06/2022
HASH: b051f72baf02925d991928afd0758121

CONSTITUCION DO TRIBUNAL

Jose Ferreiro Fernandez (4 para 5)
INTERVENTOR EN ACUMULACION
Data de Sinatura: 07/06/2022
HASH: 19a6abe34ef303170d4d47dd8d68946f

Concello de Guitiriz

Apelidos e nome
Blanco Porto, Tamara
Carballeira Barral, Gema
Celeiro Vázquez, Sonia
González López, Noemí
Iglesias García, María del Mar
Piñeiro Rego, María del Camen
Villamor Vázquez, María Mercedes
Tódolos opositores non presentados, conforme as bases da convocatoria, son declarados polo Tribunal decaídos no seu
dereito a participar no proceso selectivo, do cal quedan excluídos tendo en conta que non presentaron tampouco ningunha
xustificación motivada en causa de forza maior que o impedise.
Seguindo o orde de actuación aprobado polo Tribunal comprobase a identidade dos aspirantes e, sentados os mesmos,
procedese a:
- realizar o seu reconto pola Secretaria, resultando o numero de 7 aspirantes.
- entregarlles a cada un deles unha plantilla de respostas e instrucións e unha tarxeta de control coincidentes nos seu
numero.
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María Vázquez Picado (5 para 5)
Terapeuta Ocupacional
Data de Sinatura: 08/06/2022
HASH: 07bc0a03b9d290bad5a8860ab07147e5

Reunidos os membros do tribunal e estando convocados os aspirantes para a cobertura de 2 prazas de auxiliar de xeriatría
para a realización da proba tipo test e a continuación o suposto practico ás 10:00h, a presidenta e un vocal proceden ao
chamamento público dos aspirantes que figuran na listaxe de admitidos definitivamente no BOP de Lugo nº 088 de de 19 de
abril de 2022. Realizado o chamamento dos 9 aspirantes que figuran na listaxe, comparecen unicamente os 7 seguintes:

Concello de Guitiriz
-

A lectura por un vocal das instrucións para a realización da proba, non manifestándose ningunha dúbida formulada
polos aspirantes, tralo que os mesmos proceden ao recheo das Tarxetas de Control cos seus datos persoais.
A entrega do exame tipo test os aspirantes; e unhas aclaracións verbais feitas sobre os mesmos.

Iniciase un temporizador sendo a hora de comezo as 10.15h.
Os membros do Tribunal durante o transcurso da proba comproban recollen as tarxetas de control e son introducidas nun
sobre, o cal se pecha e se asina na solapa por tódolos membros.

A continuación o tribunal explica a realización da parte practica, que consiste nun suposto practico con varias cuestións a
resolver, entregase unhas follas grapadas para que o resolvan e o modo de identificación e poñer o numero de control
outorgado anteriormente.
O tempo de realización do exame é de 30 minutos, e iniciase de novo o temporizador.
Os aspirantes que van rematando o exercicio, van entregando a resolución do exame e abandonan a aula, transcorrido os 30
minutos anunciase o remate da proba. Os exames resoltos son introducidos nun sobre que se pecha e se asina na solapa por
tódolos membros.
Sendo as 11.30, non habendo ningún aspirante que deba realizar a proba de galego, dase por rematado a proba selectiva da
fase de oposición para a selección de 2 auxiliares de xeriatría.
Seguindo reunido o tribunal e estando convocados os aspirantes para a provisión de 1 cociñeiro ás 12:00h a presidenta e un
vocal proceden ao chamamento público dos aspirantes que figuran na listaxe de admitidos definitivamente no BOP de Lugo nº
088 de de 19 de abril de 2022. Realizado o chamamento dos 11 aspirantes que figuran na listaxe, comparecen unicamente os
6 seguintes:
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Transcorridos os 30 minutos da proba, os membros do tribunal anuncia o remate da proba e proceden a recoller as follas de
resposta do exame tipo test, son introducidos nun sobre o cal se pecha e se asina na solapa por tódolos membros.

Concello de Guitiriz

Seguindo o orde de actuación aprobado polo Tribunal comprobase a identidade dos aspirantes e, sentados os mesmos,
procedese a:
- realizar o seu reconto pola Secretaria, resultando o numero de 6 aspirantes.
- entregarlles a cada un deles unha plantilla de respostas e instrucións e unha tarxeta de control coincidentes nos seu
numero.
- A lectura por un vocal das instrucións para a realización da proba, non manifestándose ningunha dúbida formulada
polos aspirantes, tralo que os mesmos proceden ao recheo das Tarxetas de Control cos seus datos persoais.
- A entrega do exame tipo test os aspirantes; e unhas aclaracións verbais feitas sobre os mesmos.
Iniciase un temporizador sendo a hora de comezo as 12.15h.
Os membros do Tribunal durante o transcurso da proba comproban recollen as tarxetas de control e son introducidas nun
sobre, o cal se pecha e se asina na solapa por tódolos membros.
Transcorridos os 30 minutos da proba, os membros do tribunal anuncia o remate da proba e proceden a recoller as follas de
resposta do exame tipo test, son introducidos nun sobre o cal se pecha e se asina na solapa por tódolos membros.
A continuación o tribunal explica a realización da parte practica, que consiste nun suposto practico con varias cuestións a
resolver, entregase unhas follas grapadas para que o resolvan e o modo de identificación e poñer o numero de control
outorgado anteriormente.
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Apelidos e nome
Álvarez Rodríguez, Elena
Blanco Porto, Tamara
Fraga Sanjurjo, Susana
García Miragaya, María de la Luz
Losada Pardo, María del Pilar
Sanmartin García, María Elena

Concello de Guitiriz
O tempo de realización do exame é de 30 minutos, e iniciase de novo o temporizador.
Os aspirantes que van rematando o exercicio, van entregando a resolución do exame e abandonan a aula, transcorrido os 30
minutos anunciase o remate da proba. Os exames resoltos son introducidos nun sobre que se pecha e se asina na solapa por
tódolos membros.
A continuación e unha vez recollidos todos os exames, repartese o exame de da proba de galego a aqueles aspirantes que
non están exentos da súa realización. Unha vez rematada a proba os exames resoltos son introducidos nun sobre que se
pecha e se asina a solapa por tódolos membros.

ACORDOS DO TRIBUNAL
A vista de canto antecede o Tribunal, por unanimidade, ACORDA:
1. Reunirse o vindeiro 9/06/2022 ás 9:00 para proceder a corrección do exames tipo test e caso práctico e á proba de galego
correspondente o proceso selectivo de auxiliar de xeriatria e cociñeiro.

E para que conste asinan a presente, os membros do tribunal enriba citados, dando por finalizado o acto de todo o que como
Secretario do Tribunal dou fe,
Presidente,

Vogais,

Secretario
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Sendo as 13:10 dase por rematado a proba selectiva da fase de oposición para a selección de 1 cociñeiro para o Centro de
Día.

