
 

 

 

 

 

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CALIFICADOR DO PROCEDEMENTO 

DE SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE DOCENTE EN ENFERMERÍA  PARA A 

IMPARTICIÓN DO CURSO DE “AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN 

XERIATRÍA”. 

 

No salón de sesións da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños, cando son as 14:45 

horas do xoves 30 de xuño de 2.011, reúnense os membros do tribunal de selección de 1 

praza de docente de enfermería para o curso de “Auxiliar de Enfermería en Xeriatría” 

do Concello de Cabana de Bergantiños, coa composición determinada mediante 

resolución de Alcaldía nº 4272011 do 29/06, estando presentes: Dª. Gema Vázquez 

López (Interventora do Concello) que actúa como Presidenta do Tribunal, Dª. Margarita 

Docanto Alonso (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 constituido o tribunal de selección, procedese á valoración dos méritos 

alegados por cada un dos aspirantes presentados e admitidos, cos seguintes resultados: 

 

NOME 3.1.A 3.1.B 3.2 3.3 3.4 3.5 Total 

Pose Andrade, Eva María 0 0 1 0 1,65 0 2,65 

Mira Miñones, Beatriz 1 2,25 1 0 1,65 0 5,90 
 

3.1.A-Experiencia profesional como docente. 

3.1.B.-Experiencia profesional como enfermeira. 

3.2.-Coñecemento de galego. 

3.3.-Titulación superior á esixida. 

3.4.-Formación especializada. 

3.5.-Informática. 

 

Non se procede á valoración dos méritos aportados por Dª. Verónica García Roux, por 

ter sido excluida do proceso de selección polos motivos expostos na resolución de 

Alcaldía nº 427/2011 do 29 de xuño. 

 

Finalmente á vista das puntuacións obtidas, o tribunal de selección por unanimidade dos 

seus membros con dereito a voto, decidiu propoñer ao órgano de contratación a Dª. 

Beatriz Mira Miñones, quedando as restantes aspirantes como posibles suplentes pola 

orde da puntuación obtida. 

 

Levántase a sesión cando son as 15:15 horas do día antedito. Asinan os membros do 

tribunal de selección. 

 

 


