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ACTA DE CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR E DESENVOLVEMENTO DO 
SEGUNDO EXERCICIO 

  

  

Reunidos na Casa da Xuventude de San Sadurniño, o 30 de novembro de 2022, ás 09:00 horas, os 
integrantes do Tribunal calificador, que se constitúe para valorar as probas selectivas dos aspirantes a 
prover a praza de Oficial de Maquinaria: 

  

Cargo Identidade 
Presidenta Mónica Cibreiro Caneiro 

Secretario Francisco Javier Sedes García 

Vogal Francisco Javier Noval Cinza  
  

 Segundo o artigo 19.2 da Lei 40/2015, debido á ausencia por enfermidade da Secretaria, ésta é 
sustituída polo vogal Francisco Javier Sedes García. Constituído o Tribunal calificador e de 
conformidade coas bases reguladoras da convocatoria da citada praza, acórdase proceder ao 
chamamento para realización do segundo exercicio consistente nun exame tipo test de 40 preguntas 
con catro respostas alternativas, das que so unha será correcta. Cada pregunta correcta valorarase con 
0,5 puntos. Cada pregunta incorrecta valorarase con 0 punto. A puntuación deste exercicio será de 20 
puntos, sendo necesario acadar un mínimo de 10 puntos para superar a proba. 

 

Realizado o chamamento único ás 11:00 horas, concurren presencialmente ao exame os seguintes 
aspirantes: 

- Cebreiro Cendán David 

- Fernández Fernández Diego 

- Pérez López Héctor 

- Permuy Río David 

 

Con carácter previo ao desenvolvemento do exame, decídese polo Tribunal e así se informa aos 
aspirantes, que se publicará a plantilla de respostas correctas no taboleiro de anuncios electrónico así 
coma na transparencia do Concello. 

Realízase, finalizado o tempo de exame, a corrección in situ polos membros do Tribunal, sendo que ao 
terse anonimizado os documentos da proba, os resultados de puntuación son os seguintes: 
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Código de exame Puntuación 

25 28 

27 9 

28 28 

30 16 

 

A continuación, procédese polo tribunal á apertura dos sobres que conteñen as cuartillas coa relación 
entre o código do exame e a identidade dos aspirantes, co que a cualificación do segundo exercicio é a 
seguinte: 

  

Identidade do Aspirante  CODIGO Puntos Obtidos Cualificación 
[Apto/Non Apto] 

Cebreiro Cendán David 28 28 Apto 

Fernández Fernández Diego 27 9 Non Apto 

Pérez López Héctor 30 16 Non apto 

Permuy Rico David 25 28 Apto 
  

En consecuencia, este Tribunal acorda o anuncio da lista de aprobados no taboleiro de anuncios do 
Concello, no portal de transparencia e na Casa da Xuventude con outorgamento de TRES DÍAS 
HÁBILES dende a publicación do citado anuncio para a presentación de reclamacións ao exame, 
quedando pendente a data da próxima proba. 

 

 E sendo as 12 horas e 45 minutos, a Sra. Presidenta da por finalizada a sesión e ordea a publicación da 
presente acta. 

 

En San Sadurniño, asinado dixitalmente, 

 

 

A presidenta,   O secretario, 

 

 

 

 

 

Asd. Mónica Cibreiro Caneiro  Asd. Francisco Javier Sedes García 
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