MARIA ISABEL SANMARTIN PRIETO (1 para 3)
TECNICO DROGODEPENDENCIAS
Data de Sinatura: 30/07/2021
HASH: 56f3df6b020e8978c0a401d452b6602b

ACTA DA CELEBRACIÓN FASE DE ENTREVISTA DIRECTOR
OBRADOIRO DE EMPREGO 2021
Sendo as 9 horas do día 28.07.2021, reúnense na Sala de Reunións da Casa do
Concello as persoas designadas pola Resolución de Alcaldía núm. 2021-0862, do 19
de xullo, para a entrevista persoal do proceso de selección de 1 Director/a (Equipo
directivo do OBRADOIRO DE EMPREGO “A ESTRADA 2021”), segundo as Bases
específicas aprobadas por Resolución de Alcadía 2021-0811 de 06.07.2021.
Están presentes:
Sanmartín Prieto, Isabel

Presidente

Titular

De la Calle Bermejo, Margarita

Vogal

Titular

Carballo Calvelo, David

Secretario

Titular

1º.- Procédese en primeiro lugar ao chamamento dos aspirantes do proceso de
selección de 1 Director/a (Equipo directivo do OBRADOIRO DE EMPREGO “A
ESTRADA 2021”), co seguinte resultado:
APELIDOS, NOME

DNI

PUNTUACIÓN
ENTREVISTA

1

LUIS MIGUEL GALVÁN ISERTE

***6115**

5

2

JOSÉ RAMÓN MOSQUERA TORRES

***0966**

4

Á vista dos resultados, a Comisión Acorda reunirse o día 29/07/2021 para proceder
á segunda fase de avaliación, das circunstancias persoais e profesionais dos
candidatos presentados á entrevista segundo o Baremo que figura nas bases do
proceso de selección, e unha vez realizada ésta publicaranse as puntuacións finais
provisionais do proceso de selección e fixarase o día para formular alegacións á
valoración segundo o Baremo.

DAVID CARBALLO CALVELO (3 para 3)
TECNICO MUNICIPAL DE DEPORTES
Data de Sinatura: 29/07/2021
HASH: 2436c8775b417576eb37f146166b2655

Non sendo outro o obxecto desta xuntanza, asinan a presente, en proba de
conformidade, os membros da Comisión de Selección.
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MARGARITA DE LA CALLE BERMEJO (2 para 3)
DIRECTORA/PSICÓLOGA
Data de Sinatura: 02/08/2021
HASH: 1607a2901b9ef56690d87df3d5d08ed8

O acto ten por obxecto realizar a fase de entrevista atendendo as bases da
convocatoria, que consiste en realizar cinco preguntas fixadas pola comisión, aos
aspirantes convocados, co obxecto de avaliar a experiencia, traxectoria e
coñecementos para participar no proxecto así como as súas aptitudes e
capacidades.

