CONCELLO DE MONTERREI
Rua Fontiñas, 2 - 32618 ALBARELLOS - MONTERREI - OURENSE
Telf. 988 418 002 - Fax 988 425 700 - e-mail: concello@monterrei.es

SEC 2017-39

Monterrei, 28 de Xullo de 2017

EDICTO
O alcalde, con data de 28 de xullo de 2017, ditou a seguinte resolución:

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA
1º. De conformidade co que establecen as bases para a selección e contratación de dous
albaneis e un peón de obras e servizos para a formación dunha brigada de obras e servizos
do Concello de Monterrei , que aprobou esta Alcaldía mediante resolución do 13 de xullo de
2017, na que se recollen que, expirado o prazo de presentación de instancias, o alcalde ditará
resolución da lista provisional de admitidos e excluídos no proceso de selección, a
composición do tribunal, o lugar, data e hora das probas.
2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos e excluídos é a seguinte:
ADMITIDOS CATEGORÍA ALBANEL:
NUM

NOMBRE

DNI

1

JUAN RIVERO ALONSO

34729090X

2

JOSE LUIS PAZ LÓPEZ

34968728B

ADMITIDOS CATEGORÍA PEÓN:
NUM

NOMBRE

1

MARÍA ANGELES GALLEGO GONZÁLEZ 34729687D

DNI

2

FERNAN ALVAREZ LÓPEZ

33314189T

3º Unha vez rematado o prazo de presentación das solicitudes, e para os efectos de avaliar
os méritos acreditados, reunirase unha comisión, que estará integrada polos seguintes
membros:
•
•

Presidente: Rafael Castro Vaamonde (enxeñeiro agrónomo, enxeñeiro técnico forestal e
axente de emprego e desenvolvemento local do Concello).
Vogal: Sonia Zarraquiños Novelle (arquitecta técnica dos Concellos de Monterrei e
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•

Cualedro ).
Secretario-vogal: Paulino Fernández Salgado (secretario dos concellos de Monterrei e
Cualedro).

A comisión está facultada para interpretar e resolver as cuestións que poidan suscitarse na
aplicación das normas de procedemento, inspirándose a súa actuación no principio de
economía, celeridade e eficacia.
O tribunal valorará a documentación presentada de acordo co baremo de méritos que figuran
nestas bases.
4º.Proba teórica: o exame terá lugar o día 2 de agosto de 2017 as 9:00 h. na Casa de Cultura
de Albarellos. A puntuación máxima que se poderá obter neste apartado é de 5 puntos.
Realizarase unha proba consistente en desenvolver un exame tipo test con 10 preguntas
sobre os seguintes temarios:
Albaneis:
a) Coñecemento do territorio.
b) Materiais e ferramentas empregados na albanelería.
c) Ferramentas de mán. Tipoloxía e usos.
e) Materiais de construcción. Tipos, características e usos.
f) Operacións de albanelería.
g) Prevención de riscos laborais na construcción.

- Cada resposta errada restará 0,25 puntos.
- A puntuación mínima para superar esta proba será de 2,50 puntos.
- Esta proba e eliminatoria.
Peóns:
a) Coñecemento do territorio.
b) Materiais e ferramentas empregados na albanelería, xardinería e roza de zonas verdes.
c) Operacións de xardinería e roza.
d) Operacións auxiliares de albanelería.
e) Prevención de riscos laborais na construcción, xardinería e roza.
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- Cada resposta correcta sumará 0, 50 puntos.
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- Cada resposta correcta sumará 0,50 puntos.
- Cada resposta errada restará 0,25 puntos.
- A puntuación mínima para superar esta proba será de 2,50 puntos.
- Esta proba e eliminatoria.
5.º Proba prática: terá lugar o día 2 de agosto de 2017 as 10:00 no almacen de material do
Concello de Monterrei. A puntuación máxima que se poderá obter neste apartado é de 10
puntos. Se realizará unha proba práctica relacionada coas tarefas do posto obxecto de
convocatoria:
Albaneis: consistirá na realización dunha proba práctica de albanelería (colocación de
pavimento de lastros, cachotería en seco ou construcción de muros de fábrica) no que se
valorará a correcta realización da proba, a pericia propia do oficio ou labor e a celeridade na
súa execución.
- A puntuación mínima para superar esta proba será de 5 puntos.
- Esta proba e eliminatoria.
Peóns: consistirá na realización dunha proba práctica (mantenemento e uso das ferramentas
de roza e xardinería, operacións auxiliares na colocación de pavimento de lastros, operacións
auxiliares de cachotería en seco ou operacións auxiliares na construcción de muros de
fábrica) no que se valorará a correcta realización da proba, a pericia propia do oficio ou labor
e a celeridade na súa execución.

- Esta proba e eliminatoria.

O alcalde
José Luis Suárez Martínez
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- A puntuación mínima para superar esta proba será de 5 puntos.

