
ANUNCIO

RESULTADO DO PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO POLO GRUPO MIXTO

PARA A SELECCIÓN DE 1 OPERARIO/A DE LIMPEZA BENEFICIARIO/A DE RISGA

As puntuacións obtidas polas persoas candidatas son as seguintes:

Identifícase a cada persoa candidata cos últimos 3 números do seu documento de identidade e a
letra.

Ref. Lex.: O artigo 12 da orde do 12 de decembro de 2017 establece como realizar o proceso de
selección  e  no  apartado  c),  indica  que  A selección  de  traballadores  e  traballadoras  que  se
contraten  será  realizada  por  un  grupo  mixto  constituído  para  tal  fin  por  representantes  da
Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  da  entidade  beneficiaria  e  dos  equipos  de
inclusión sociolaboral dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar,
cando  o  ámbito  territorial  da  entidade  beneficiaria  estea  comprendido  dentro  das  súas
demarcacións para a intervención, que actuará de conformidade cos principios de publicidade,
transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. 

En virtude do anterior, o Grupo Mixto establece o seguinte criterio de puntuación, ata un máximo
de 100 puntos:

- Por estar en posesión de permiso de conducir B, en vigor, 10 puntos.

-  Por  estar  en  posesión  de  formación  que  inclúa  nos  seus  contidos  a  temática  da
prevención de riscos laborais,  os primeiros auxilios ou metodoloxías para a limpeza de
espazos interiores e exteriores, 10 puntos.

- Terán preferencia, en todo caso, as persoas perceptoras de Risga que teñan asignado un
proxecto de inserción de carácter laboral e os maiores de 45 anos e os que teñan cargas
familiares, segundo se describe no artigo 12 da Orde do 12 de decembro de 2017. Esta
preferencia será valorada ata un máximo de 30 puntos, segundo se indica a continuación:
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Por orde de puntuación, de maior a menor
DNI/NIE P.C.B. FORM. PR. INS.C.L. >45 ANOS C.FAM. ENTREV. TOTAL

*997W 10 10 10 10 0 50 90
*504G 10 10 10 10 0 45 85

*551T 10 0 10 10 0 40 70

*496M 0 10 10 10 10 25 65
*082R 0 0 10 10 0 30 50

*683L 0 0 10 0 10 20 40



a) Persoas perceptoras de Risga que teñan asignado un proxecto de inserción de
carácter laboral e estean inscritas como demandantes de emprego: outórganselle 10
puntos por esta circunstancia.

b) Persoas maiores de 45 anos: outórganselle 10 puntos por esta circunstancia.

c) Cargas familiares: existencia de responsabilidades familiares, entendéndose por
estas ter a cargo ao cónxuxe, fillos e fillas menores de 26 anos ou maiores con
discapacidade,  persoas  maiores  incapacitadas  ou  menores  en  acollemento.
Outórganselle  10 puntos por ter cargas familiares.

- Entrevista para a avaliación da experiencia e coñecemento das tarefas a realizar no posto,
valorando a traxectoria profesional e as actitudes e aptitudes ante o posto. A puntuación
máxima é de 50 puntos.

Modo de acreditación dos méritos e circunstancias

A documentación xustificativa dos méritos alegados por cada persoa candidata deberá presentarse
no momento de realizar a entrevista, constando, se é o caso:

- Copia do permiso de conducir en vigor.

- Constancia da inscrición como demandante de emprego.

- Documentación acreditativa de ter cargas familiares.

- Documentación acreditativa da formación realizada e os seus contidos.

Non se valoran os méritos que non se acrediten documentalmente ou que, a xuízo do Grupo Mixto,
non estean suficientemente acreditados. A non acreditación dos méritos alegados conforme se
sinala no parágrafo anterior, determinará que estes non serán tidos en conta polo tribunal, nin se
valorarán aínda que se acrediten fora do prazo establecido para a súa presentación (12/12/2018,
mediante notificación da Oficina de Emprego). Tampouco se requirirá ás persoas interesadas para
que os acrediten.

Vimianzo, 12 de decembro de 2018

O Grupo Mixto

María Jesús Cerqueiro Dubra . Técnica superior do Equipo de Inclusión Sociolaboral de Carballo

Rafael Otero Portal. Director  da Oficina de Emprego de Cee

Rosa María Sánchez Martínez. D. de Promoción Económica do Concello de Vimianzo

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal


