ACTA DO PROCESO SELECTIVO DUN POSTO DE PEÓN BARREDOR
COMO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADA CO FONDO DE
COMPENSACIÓN 2015.
O día 24 de marzo DE 2015 ÁS 10 H, na Casa do Concello de Meira, e de acordo co
disposto nas Bases da convocatoria aprobadas por Xunta de Goberno Local de 11 de
marzo de 2015, e remitidas á oficina do INEM SUR DE LUGO para poñelas en
coñecemento dos aspirantes, constitúese, coa maioría dos seus membros, a Mesa de
Valoración, integrada pola secretaria do Concello e os dous operarios de servizos
múltiples do mesmo.
Procédese a chamar ós candidatos remitidos pola oficina do INEM LUGO SUR e o selo
e firma da súa carta de presentación , procedéndose a continuación á práctica da proba
de capacidade proposta pola mesa de valoración e consistente no manexo nun pequeno
circuíto preparado previamente da máquina varredora do Concello.
A candidata Dona MARIA ISABEL MAZOY SILVA retírase antes da realización da
proba de capacidade.
O resultado de tal proba foi o seguinte:
• ROBERTO BELLO CHAO…………………………….1.50 puntos
• FEDERICO FOLGUEIRA LÓPEZ…………………….4 puntos
• LUÍS LÓPEZ RIVAS…………………………………..4.25 puntos
• ROBERTO VEIGA RICO…………………………… 1.50 puntos
• JOSÉ MANUEL VEIGA FERNÁNDEZ………………1.50 puntos
Revísase a continuación a documentación presentada polas persoas incluídas na
selección, e compróbase que cumpren cos requisitos mínimos de formación esixidos as
que se inclúen no cadro adxunto e ás que se lles valoran os méritos aportados de acordo
co baremo aprobado nas Bases, co seguinte resultado:
Nome e apelidos

ROBERTO BELLO CHAO
FEDERICO FOLGUEIRA
LÓPEZ
LUÍS LÓPEZ RIVAS
ROBERTO VEIGA RICO
JOSÉ MANUEL VEIGA
FERNÁNDEZ

Experiencia e Circunstancias TOTAL
formación
persoais
e
permiso B1
0
1.40
1.40
2
1.20
3.20
0.75
1.75
1.50

2
1.85
1.15

2,75
3.60
2.65

O RESULTADO final sumando as puntuacións da proba de capacidade e dos méritos
por orde de maior a menor puntuación resultou ser o seguinte:

Nome e apelidos
ROBERTO BELLO CHAO
FEDERICO FOLGUEIRA
LÓPEZ
LUÍS LÓPEZ RIVAS
ROBERTO VEIGA RICO
JOSÉ MANUEL VEIGA
FERNÁNDEZ

Proba
de
capacidade
1.50
4
4.25
1.50
1.50

Méritos

TOTAL

1.40
3.20

2.90
7.20

2.75
3.60
2.65

7
5.10
4.15

Polo tanto proponse ó Alcalde-Presidente, a contratación como persoal laboral temporal
para 5 meses dende o 1 de abril de 2015 para PEÓN BARREDOR a Don FEDERICO
FOLGUEIRA LÓPEZ por ser o que maior puntuación acadou.
E para que así conste, firman os integrantes da comisión de valoración, no lugar e data
sinalada anteriormente.
Os membros da Mesa de Valoración

