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ANUNCIO.SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PROFESOR DE PERCUSIÓN DO CONSERVATORIO
MUNICIPAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE BETANZOS.

FASE DE FASE DE CONCURSO. PUNTUACIÓN

ASPIRANTE
Dapena Cordo David
Fernández Fernández Javier
Gayoso Taboada Ana
López Segura Inés
Paz Vila Miguel

EXP. PROFESIONAL
0,18
0,50
1,86
0,00
3,94

FORM. COMPLEMENTARIA
4,00
2,7
4,00
4,00
4,00

TOTAL
4,18
3,20
5,86
4.00
7,94

RELACIÓN DE CANDIDATOS CON INDICACIÓN DA PUNTUACIÓN ACADADA NAS FASES DE

OPOSICIÓN E DE CONCURSO DO PROCESO SELECTIVO:
ASPIRANTE
Gayoso Taboada Ana
Paz Vila Miguel
López Segura Inés
Dapena Cordo David
Fernández Fernández Javier

FASE DE OPOSICIÓN
24
20,83
21,83
18,16
18,50

FASE DE CONCURSO
5,86
7,94
4,00
4,18
3,20

TOTAL
29,86
28,77
25,83
22,34
21,70

De conformidade coa base 10ª, a aspirante que supera o proceso selectivo é Dª. Ana Gayoso
Taboada, quen no prazo de cinco días naturais contados dende o día seguinte a aquel no

que se fixese pública a lista de aprobados, deberá presentar no servizo de persoal do
Concello de Betanzos, os seguintes documentos, agás os que xa obren no expediente:
a) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse co orixinal para a súa
compulsa, do D.N.I.
b) Copia autenticada, ou fotocopia que deberá presentarse acompañada do orixinal para a
súa compulsa, do título esixido na convocatoria.
c) Certificación médica acreditativa de non padecer enfermidade nin estar afectado por
limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das funcións do posto
de traballo.
d) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non haber sido separado
mediante expediente disciplinario, do servizo ás Administracións Públicas, nen se atopar
inhabilitado para o exercicio de funcións públicas.
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.betanzos.es. (O
código de verificación garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei
11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).
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e) Declaración formal, baixo xuramento ou promesa, de non atoparse incurso en ningunha
causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente.
Se tivese a condición de funcionaria pública ou persoal laboral, estará exenta de xustificar
documentalmente as condicións e requisitos xa amosados para obter o seu anterior
nomeamento, debendo presentar certificación da administración da que dependeran para
acreditar tal condición.
Se dentro do prazo sinalado, agás nos casos de forza maior, non presentase a
documentación esixida, non poderá ser nomeada, sen prexuízo da responsabilidade en
que houbesen podido incorrer por falsidade dimanante da solicitude para participar na
oposición.
A bolsa de traballo para futuros nomeamentos interinos (substitucións de baixas,
maternidade, vacacións ou permisos de longa duración, etc…) cunha duración de 3 anos,
previa constitución da mesma por resolución de alcaldía, queda formada polos seguintes
aspirantes, e na orde na que figuran
ASPIRANTE
Paz Vila Miguel
López Segura Inés
Dapena Cordo David
Fernández Fernández Javier

TOTAL
28,77
25,83
22,34
21,70

Concédese un prazo de tres días hábiles, desde a publicación do anuncio na páxina web
municipal e no taboleiro de edictos da Corporación, a efectos de reclamacións
Betanzos, a 2 de marzo de 2020
O secretario do Tribunal
Daniel Pereiro Cachaza
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