
 
 
 
 
 
 
ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 
DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE ARQUIVEIRO/A INCLUÍDO NOS 
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO. 
 
 

No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 15:00  

horas do día 27 de outubro de 2.009, reúnense os membros do tribunal de selección do 

procedemento de selección dunha praza de Arquiveiro/a do Concello de Cabana, coa 

composición determinada mediante resolución nº 660/2009 do 23 de outubro, estando 

presentes: Dª. Gema Vázquez López (Interventora do Concello) que actúa como 

Presidenta do Tribunal, Dª. Silvana Facal Martínez (persoal do Concello), Dª. María 

Elisa Fernández González e D. Federico M. Suárez Cancelo, Secretario do Concello que 

actúa como Secretario do Tribunal, con voz pero sen voto. 

 

Unha vez reunido o tribunal de selección procedese á valoración dos méritos alegados e 

presentados polos aspirantes así como a realizar a puntuación da entrevista persoal de 

carácter curricular realizada a cada un dos aspirantes, resultando as seguintes 

puntuacións: 

 

 

Apelidos, Nome A B C D E TOTAL 
Díaz García, Fernándo 0 1,00 0 0 1 2 

Taracido Barreiro Mª de los Angeles 0 0 0,50 0 1 1,5 

Velo Facal, Ana Sonia 0 1,00 0,50 0 1 2,5 

 
Onde: 

 
A-Experiencia profesional. 

B-Antiguidade como desempregado. 

C-Coñecemento de galego. 
D-Cursiños relacionados coa materia. 

E-Entrevista persoal. 

 

Polo que á vista das puntuacións anteriores o Tribunal de selección por unanimidade 

dos seus membros con dereito a voto deciden propoñer ao Alcalde, para ocupar a praza 

de arquiveiro/a a Dª. Ana Sonia Velo Facal. Os restantes aspirantes quedarán en reserva 

pola orde da puntuación obtida, para os casos de renuncia, vacante ou rescisión do 

contrato. 

Os aspirantes propostos para o posto deberán presentala documentación sinalada no 

punto décimo das bases de selección, no prazo de 3 días hábiles a contar a partir da 

publicación da presente acta no taboleiro de anuncios no Concello e na web do mesmo. 

 

En Cabana de Bergantiños a 27 de outubro de 2.009. 

 


