
EDICTO

O alcalde, con data de 2 de outubro de 2017, ditou a seguinte resolución:

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA

1º. De conformidade co que establecen as bases para a creación dunha bolsa de
emprego no servizo de axuda no fogar do Concello de Monterrei, que aprobou esta
Alcaldía mediante resolución do 20 de setembro de 2017 e que foron publicadas no
taboleiro de edictos do Concello nesa mesma data, na que se recollen que, expirado o
prazo emenda de erros ou achega de documentación complementaria, o alcalde ditará
resolución da lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso de selección.

2º. Consonte co anterior, a lista definitiva de admitidos e excluídos é a seguinte:
                                                                                                                        

LISTADO DE ADMITIDOS-EXCLUIDOS

PROCESO SELECTIVO CONCURSO-OPOSICIÓN BOLSA DE EMPREGO AXUDA NO FOGAR 2018

ADMITIDOS           7

DEMETRIO BORRAJO PADRON 76719105Y

MARIA LOPEZ OLIVEIRA 76721679G

MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVAS GARCÍA 76716208F

MIRELLA JUSTO PÉREZ 76722112T

Mª PILAR MARCOS RODRIGUEZ 34726850R

NIEVES JUSTO FEIJOO 76729558V

ROSA MARIA PEREZ GONZALEZ 76722404Q

EXCLUIDOS           1

MARIA ROSA FERREIRO BELLO 34958520S

Falta: Acreditación do Título ou Experiencia

3º. Para os efectos de avaliar os méritos acreditados, reunirase unha comisión, que
estará integrada polos seguintes membros: 

• Presidente: María del Mar Meno Méndez (traballadora social da Mancomunidade de
Municipios da Comarca de Verín ).

• Vogal: Rafael Castro Vaamonde (Axente de desenvolvemento local do Concello de
Monterrei)

• 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. As probas terán lugar o día 6 de outubro de 2017 as 12:00 h. na Casa de Cultura de
Albarellos. 

a) Proba de galego: apto ou non apto.

b) Exame teórico : máximo 8 puntos.

Realizarase unha proba na que deberán de superar un exame con vinte preguntas tipo
test sobre os seguintes temarios: 

a) Coñecemento do territorio

b) Hixiene e atención sanitaria domiciliaria: características e necesidades de atención
hixiénico-sanitaria a persoas dependentes. 

c) Administración de alimentos e tratamentos a persoas dependentes no domicilio.

d) Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no
domicilio.

e) Atención e apoio psicosocial domiciliario: mantemento e rehabilitación piscosocial das
persoas dependentes no domicilio.

f) Apoio as xestións cotiás das persoas dependentes. Interrelación, comunicación e
observación coa persoa dependente e o seu entorno.

g) Apoio domiciliario e alimentación familiar: xestión, aprovisionamento e cociña na
unidade familiar de persoas dependentes. Mantemento, limpeza e organización do
domicilio de persoas dependentes.

h) Prevención de riscos laborais no servizo de axuda a domicilio.

� Cada resposta correcta sumará 0,40 puntos.

� Cada resposta errada restará 0,10 puntos.

c) Exame práctico: máximo 4 puntos.

Consistirá na realización dunha proba na que se desenvolverá por escrito un caso
práctico realacionado co seguinte temario:

a) Asistencia para erguer e deitar.Tarefas de coidado e hixiene persoal.

b) Control do réxime alimentario e axuda para alimentarse.



c) Supervisión das rutinas de administración de medicamentos prescritas por
facultativos.

d) Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espazo-temporal. 

O alcalde

José Luis Suárez Martínez
*Asinado o marxe dixitalmente.
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