ACTA DE DATA 26/06/2018, DA COMISION DE VALORACION PARA A CONTRATACION
LABORAL DUN/DUNHA ASESOR/A MEDIANTE A MODALIDADE DE DE CONTRATACION DE
INTERINIDADE PARA A SUBSTITUCION DE DONA CONCEPCION COCHON RODRIGUEZ
DURANTE A DURACION DA SUA BAIXA POR MATERNIDADE : RESOLUCION DE ALEGACIONS
En Pontevedra, a 26 de xuño de dous mil dezaoito sendo as 13:00 horas, reúnese na Sala de
Xuntas da Casa Consistorial, a Comisión de valoración, baixo a presidencia de dona Encarna
Dapena Losada, Xefa do Servizo de Educación e Dinamización de Servizos , e coa asistencia dos
vogais, dona Dona Marta Souto González, técnica superior do Servizo de Normalización Lingüística
do Concello de Vigo, Dona Paula Soto Viñas, técnica de Normalización lingüística do Concello de
Moaña , Dona Vanesa Estevez Vaquero, Pedagoga do Servizo de educación e dinamización e
actuando como secretaria dona Marta de las Heras Rodriguez, Xefa do Servizo de Patrimonio, que dá
fe do acto.
O 22 de xuño a comisión efectuou a valoración dos méritos achegados polos aspirantes ,
resultando que dona Maria Raquel Campos López acadou unha puntuacion de 0 puntos xa que
non aportou documentación acreditativa dos méritos alegados, senon unicamente un curriculum
vitae, nas bases indicase claramente que a xustificación dos méritos debera acreditarse mediante
copia simple dos certificados ou diplomas de asistencia ou da prestación de servizos.
A interesada formulou reclamación contra a valoración efectuada , achegando o xustificante da
presentación da documentación, comprobándose que a mesma atopábase nunha carpeta
comprimida , tal e como verificouse polo servizo de persoal, que non foi aberta por erro.
A comisión , verificada a documentación e a vista das bases outorga a seguinte puntuación:
BAREMO

RAQUEL CAMPOS

Formación profesional

0,55

Formación específica

0,3

Experiencia profesional 2,10
Total puntuación

2,95

Na formación específica ten un curso de linguaxe administrativa: 0.3
Na formación profesional: 0.55
- Cap: 0.3
- II Encontros información cultural: 30 h: 0.1
- Innovación en el proceso de venta: valoramos o módulo 3 (30 h) o módulo 4 (60 h): 90 horas +
aproveitamento: 0.15
A Comisión de valoración acorda :
Primeiro .- Admitir a alegación formulada por dona Maria Raquel Campos López, sendo a puntuación
que lle corresponde de acordo cos criterios de valoración de 3,10 puntos
Segundo.- Que se publique o resultado da baremación dos méritos, no taboleiro de anuncios do
Concello,
RAQUEL CAMPOS LÓPEZ

2,95 PUNTOS

GONZALO LOPO ALVAREZ

0,30 PUNTOS

VANESA TOURIÑO TOURIÑO

0.70 PUNTOS

Ás 14,00 horas o presidente da por rematada a sesión, de todo o que eu secretaria dou fe.
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