Visto que en data 6 de xullo de 2021 procedeuse á publicación do resultado provisional do
proceso selectivo para a provisión dunha praza de Técnico/a de Igualdade na sede
electrónica do Concello de Cabanas, outorgando un prazo de dous días hábiles a efecto de
presentación e alegacións oportunas.
Visto que con rexistro de entrada nº 2021-E-RE-1197, de data 8 de xullo de 2021, Dª.
Noelia Fernández Ventureira presenta alegación ao resultado provisional da fase de
concurso de méritos.
Visto que en data 15 de xullo de 2021 reúnese o Tribunal Cualificador para a resolución da
alegación presentada por Dª. Noelia Fernández Ventureira, acordando por unanimidade
desestimar a alegación presentada, polo motivo de no ter achegado coa instancia de
participación no proceso selectivo Informe da vida laboral, tal e como se indica no punto
8.2.1 das bases da convocatoria.
Unha vez resolta a alegación presentada o Tribunal ratifica a puntuación inicialmente
outorgada no proceso selectivo.
RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO
Proba tipo

Proba

Puntuación fase

Puntuación

test

galego

concurso

total

González Gil, Isabel

8,50

Exenta

6,00

14,50

Loredo García, Ana Isabel

7,75

Exenta

2,00

9,75

Hernánez Sisto, Sabela

5,75

Exenta

1,90

7,65

Bamio González, Garbriela

7,25

Exenta

0,30

7,55

Fernández Ventureira, Noelia

5,50

Exenta

2,00

7,50

Cabaleiro García, Ana María

5,25

Exenta

1,80

7,05

Apelidos e nome

De conformidade co establecido no punto 9 das bases da convocatoria o Tribunal propón
a Dª. Isabel González Gil para a súa contratación como Técnica de Igualdade,
persoal laboral temporal do Concello de Cabanas, por obter a maior puntuación no
proceso selectivo.
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Así mesmo, visto o establecido no punto 10 das bases da convocatoria, constituirase unha
bolsa de traballo coa relación das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo e
non obtiveron praza, ordenadas de maior a menor puntuación, para posibles renuncias,
substitucións ou baixas que se produzan durante a vixencia do Programa FOAI/2021, da
Deputación Provincial da Coruña, sendo a que a continuación se relaciona:
Proba tipo

Proba

Puntuación fase

Puntuación

test

galego

concurso

total

Loredo García, Ana Isabel

7,75

Exenta

2,00

9,75

Hernánez Sisto, Sabela

5,75

Exenta

1,90

7,65

Bamio González, Garbriela

7,25

Exenta

0,30

7,55

Fernández Ventureira, Noelia

5,50

Exenta

2,00

7,50

Cabaleiro García, Ana María

5,25

Exenta

1,80

7,05

Apelidos e nome
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Cabanas, 15 de xullo de 2021
A Secretaria do Tribunal,

