
 

 

 

 

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 

DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PROFESOR/A DE IDIOMAS. 

 
No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 18:30 
horas do martes día 29 de setembro, reúnense os membros do tribunal de selección de 1 
praza de profesor/a de idiomas para o Concello de Cabana de Bergantiños, coa 
composición determinada mediante resolución de Alcaldía nº 591/2009 de 25 de 
setembro, estando presentes: Dª. Gema Vázquez López (Interventora do Concello) que 
actúa como Presidenta do Tribunal, Dª. Mª Elisa Fernández González (funcionaria do 
Concello) e Dª. Silvana Facal Martínez (traballadora laboral fixo do Concello) que 
actúan como vogais e D. Federico M. Suárez Cancelo, (Secretario do Concello) que 
actúa como Secretario do Tribunal, con voz pero sen voto. 
 
Unha vez constituído o tribunal, procedese á realización da entrevista curricular a 
tódolos aspirantes admitidos e que son chamados por orde alfabética. Á citada entrevista 
preséntanse tódalas aspirantes admitidas excepto Dª. Mª José Soriano García con D.N.I 
nº 29.071.981-G. Polo que de conformidade co establecido no punto 8 das bases de 
selección o Tribunal de selección acorda por unanimidade a exclusión do procedemento 
de selección. Rematada a entrevista das aspirantes presentadas procedese por parte do 
Tribunal a realizar a valoración dos méritos alegados e acreditados por parte dos 
aspirantes cos seguintes resultados: 
 

NOME A B C D E Total 

Peña Alvarez, Mª José 3,10 0 1 2,75 1 7,85 
Rey Arijón, Esther 0 1 1 1,5 1 4,5 
Rodríguez Patiño, Mª Flor 4,80 0,20 1 2 1,5 9,5 
Soriano García, Mª José  ---- --- ---- ---- ---- Excluida 
Viña Vilanova, Marta 0 0 1 3 1,5 5,5 

 
Onde: 
A = Experiencia profesional. 
B = Antiguidade como desempregado 
C = Coñecemento de Galego. 
D = Cursos 
E=Entrevista persoal. 
 

Polo que á vista das puntuacións totais obtidas o tribunal de selección por unanimidade 
dos membros presentes con voz, acorda propoñer ao órgano de contratación que 
proceda ao nomeamento de Dª. Mª Flor Rodríguez Patiño con D.N.I nº 76.368.392-C, á 
que se lle concede un prazo de 3 días hábiles a contar a partir da publicación da presente 
no taboleiro de anuncios e na web do Concello, para que achegue a documenación 
requirida nas bases de selección. Igualmente o resto das aspirantes quedarán como 
suplentes pola orde da puntuación obtida para os casos de posibles vacantes ou 
renuncias no posto. 
 
Cabana de Bergantiños 29 de setembro de 2.009. 
 
Asinan os membros do tribunal. 


