
                                                                                             

            
ANUNCIO

RESULTADO PROVISIONAL PARA A PROVISIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO DO DIRECTOR/A  E MESTRES DE
ESPECIALIDADE  DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO " REHABILITACIÓN CASA PEÓNS CAMIÑEIROS” 

CONCELLO DE CULLEREDO-CONCELLO DA CORUÑA

Realizada a valoración da fase de entrevista e a fase de baremo de méritos das persoas aspirantes para o posto de traballo de director/a
para o Obradoiro dual de Emprego “ Rehabilitación casa Peóns Camiñeiros”,  a puntuación final provisional tras a suma da fase de
entrevista e a fase de concurso outorgada a cada un/unha dos/das candidatos/as é que de seguido se recolle: 

POSTO: DIRECTOR/A

CANDIDATOS POSTO DIRECTOR/A DNI PUNTUACIÓN TOTAL

MARIA JESUS REGALDIE SALGUES 327XXX99J 15,05

PABLO BELLO VAZQUEZ 328XXX54V 14,76

RUBEN SUAREZ GOMEZ 348XXX90J 11,65

MARIA CARMEN PEREIRO SANCHEZ 470XXX00G 10,01

LUISA ORRO BELLO 327XXX25W 9,96

Realizada a valoración da fase de entrevista e a fase de baremo de méritos das persoas aspirantes para o posto de mestre da
especialidade  de  instalación  de  elementos  de  carpintería  para  o  Obradoiro  dual  de  Emprego  “  Rehabilitación  casa  Peóns
Camiñeiros”, a puntuación final provisional tras a suma da fase de entrevista e a fase de concurso outorgada a cada un/unha
dos/das candidatos/as é que de seguido se recolle: 

CANDIDATOS MESTRE ESPECIALIDADE

INSTALACIÓN ELEMENTOS CARPINTERÍA

DNI PUNTUACIÓN TOTAL

ALFONSO SOBRADELO FIGUEIRO 332XXX91Z 12,75

RICARDO BARJA LOPEZ 327XXX60A 11,45

JOSE MOURE HORRO 327XXX73X 10,85

CARLOS GARCIA SANCHEZ non cumpre requisitos

REBECA PENA ALVAREZ non cumpre requisitos
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Realizada a valoración da fase de entrevista e a fase de baremo de méritos das persoas aspirantes para o posto de mestre da
especialidade de operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construcción para o Obradoiro dual de Emprego “
Rehabilitación casa Peóns Camiñeiros”, a puntuación final provisional tras a suma da fase de entrevista e a fase de concurso
outorgada a cada un/unha dos/das candidatos/as é que de seguido se recolle: 

CANDIDATOS MESTRE ESPECIALIDADE OPERACIÓNS
BÁSICAS DE REVESTIMENTOS LIXEIROS E TÉCNICOS

EN CONSTRUCCIÓN

DNI PUNTUACIÓN TOTAL

MARCELO EDUARDO AGUIRRE RODRIGUEZ 541XXX03Y 11,80

LUIS MANUEL FACAL LEMA non cumpre requisitos

LUIS PITA PEREZ non presentado

Os casos de empate resolveranse segundo o estipulado nas bases da convocatoria. 

Seguindo as ditas bases o grupo de traballo acorda conceder un prazo de tres días naturais a contar a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio, para que os interesados/as podan presentar as alegacións oportunas. En ausencia de reclamacións, e unha vez
expirado o prazo de alegacións, a selección provisional de admitidos pasará a ser definitiva.

Culleredo, na data da sinatura dixital.

Isabel Buján Bernárdez, xefa do Servizo de Dinamización, Formación e Emprego do Concello de Culleredo

Ana Colino Gallego, xefa da Sección de Emprego do Concello da Coruña


