PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POLO CONCELLO DE SARRIA
PARA A PROVISIÓN COMO PERSOAL TEMPORAL, UNHA PRAZA DE
ASESOR/A XURÍDICO/A, DIRECTOR/A DO CENTRO MUNICIPAL DE
ATENCIÓN Á MULLER (CIM).I.- CONSTITUCIÓN DO NOVO TRIBUNAL.No Salón Verde do Pazo Provincial da Excma. Deputación Provincial de
Lugo, sendo a 10:00 horas do día 18 de Febreiro do 2.019, quedou
constituído o novo Tribunal Cualificador designado como consecuencia da
modificación operada pola Resolución da Alcaldía-Presidencia do Concello de
Sarria n.º 89/2019 correspondente ao 7 de febreiro, para cualificar o Proceso
Selectivo convocado polo Concello de Sarria para a Provision, COMO
PERSOAL TEMPORAL, UNHA PRAZA DE ASESOR/A XURÍDICO/A,
DIRECTOR/A DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á MULLER (CIM),
todo elo de conformidade coas bases reguladoras da convocatoria que foron
aprobadas por resolución da alcaldía nº 849/2018, de 13 de novembro do
2.018.
ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. JOSÉ FERREIRO FERNÁNDEZ, Tesoureiro da Deputación de Lugo
VOGAIS:
DNA. MONTSERRAT CONDE LÓPEZ, Secretaria-Interventora do Servizo
de Asistencia Xurídica, Técnica e Económica aos Concellos da Deputación de
Lugo.
DNA. MARGARITA TARRÍO ÁLVAREZ, Técnica de Administración Xeral
da Sección de Contratación do Servizo de Contratación e Fomento da
Deputación de Lugo.
SECRETARIO:
D. EMILIO CASAL FERNÁNDEZ, Funcionario do Concello de Sarria.
Asiste así mesmo DONA IRIA LAMAZARES FERNÁNDEZ, Diplomada
Traballo Social da Sección Benestar Social e Igualdade da Deputación de
Lugo quen actuará como Asesora do Tribunal.
Non asisten, xustificadamente os Vogais titular DON BENEDICTO JOSÉ
QUIJADA MORANDEIRA, Xefe da Sección de Formación do Servizo de RRHH e
Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo e DONA MERCEDES
LAMELA LÓPEZ, Xefa de Servizo de Cultura e Turismo da Deputación de
Lugo.
II.- PREPARACIÓN DAS PROBAS.Para a realización das probas correspondentes ao primeiro exercicio,
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acórdase que a elaboración definitiva se realice en función das propostas
realizadas polos distintos membros do Tribunal e realizadas en función da
súa maior especialidade.
Para a realización deste primeiro exercicio, o Tribunal acordou
establecer segundo o disposto na Base 8ª.1 da convocatoria, establecer os
seguintes criterios de corrección, valoración e superación do primeiro
exercicio ( Test), que a continuación se detallan:
II.1.- CUESTIÓNS XERAIS SOBRE A PROBA .De carácter obrigatorio e eliminatorio. Consistirá en contestar por
escrito un cuestionario tipo test, que abarque a totalidade do programa
(materias comúns e específicas). O cuestionario conterá sesenta (60)
preguntas tipo test, máis cinco (5) preguntas de reserva. Cada pregunta
terá catro (4) respostas alternativas, das que só una delas será a correcta.
As cinco (5) preguntas reserva deberán ser respostadas polos
aspirantes, e substituirán ás preguntas anuladas, no seu caso, pola súa
orde.
O exercicio terá unha duración máxima de noventa ( 90 )minutos.
OS/as aspirantes deberán sinalar na folla de respostas do exame as
opcións de resposta que estimen válidas de conformidade ás instrucións
que se lles faciliten.
A puntuación máxima do exercicio será de trinta (30) puntos.
As respostas incorrectas e as non contestadas non penalizan nen
reciben puntuación.

O exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos e para
superalo será necesario obter un mínimo de quince (15) puntos.
Cada resposta correctamente contestada puntuarase con 0,50
puntos.
O Tribunal determina que superarán o primeiro exercicio as persoas
aspirantes que teñan respondido correctamente un mínimo do 50% das
preguntas consideradas válidas, tendo en consideración que nin as
respostas incorrectas nin as non contestadas penalizarán nin recibirán
puntuación.
III.- CALENDARIO DE EXAMES.En orde ao desenvolvemento do proceso selectivo, o tribunal , en uso
das facultades previstas na Resolución da Alcaldía nº 849/2018, de 13 de
novembro do 2.018, acordou establecer o seguinte calendario de exames de
Concello de Sarria
Rúa Maior, 14, Sarria. 27600 (Lugo). Tfno. 982535000. Fax: 982530916

Cod. Validación: 9PNE7T7CL6JZXSF7GLHRTC4RH | Corrección: http://sarria.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 3

2.- SUPERACIÓN DA PROBA.-

Concello de Sarria
carácter obrigatorios e eliminatorios, agás no que respecta ao de
coñecemento de lingua galega que, no seu caso fose necesario practicar:
Primeiro exercicio da fase de oposición (proba tipo TEST do
apartado 8.1 das bases da convocatoria):
A dita proba realizarase o próximo xoves día 21 de Febreiro
do 2.019, ás 10:00 horas, no salón de sesións da Casa do Concello
de Sarria.
Segundo exercicio da fase de oposición (Proba práctica do
apartado 8.1 das bases da convocatoria):
A proba realizarase o Mércores día 27 de Febreiro do 2.019, a
partires das 10:00 horas , no salón de sesións da Casa do Concello
de Sarria.
En orde á realización desta proba, acorda de conformidade co
previsto nas Bases da Convocatoria, poderá solicitar aos aspirantes que
lean o resultado desta proba e formular preguntas, ou pedir aclaracións con
obxecto de formar unha opinión máis precisa dos coñecementos prácticos
de cada aspirante.
IV.PRIMEIRO
EXERCICIO
CONVOCATORIA DE EXAME.

DA

FASE

DE

OPOSICIÓN:

O exercicio terá carácter obrigatorio e eliminatorio. A relación de
aprobados publicarase no taboleiro de anuncios do Concello e na súa páxina
web.
O que se fai público en Sarria, no día da data.
O secretario,
(documento asinado dixitalmente á marxe)
Asdo.: Emilio Casal Fernández.
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Os participantes no proceso selectivo quedan emprazados para o
próximo Xoves día 21 de Febreiro do 2.019, ás 10:00 horas, no salón de
sesións da Casa do Concello de Sarria, para o obxecto de realizar o primeiro
exercicio da fase de oposición.

