
 
ANUNCIO 

 
Obxecto: Puntuacións finais proceso selectivo AEDL 
Aprobación bases reguladoras: Decreto de Alcaldía nº137/2021 de 15 de marzo (BOP nº53 
de 22 de marzo). 
 
Pola presente procédese á publicación da listaxe definitiva coas puntuacións do proceso de 
selección para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais 
ou nomeamentos interinos como axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL) deste 
Concello, unha vez realizada a fase de concurso e entrevista curricular previstas nas bases de 
selección e o sorteo convocado para o día 26 de maio polo que se resolve o empate nas derradeiros 
postos (Base 12). 
 
Así, vistas as reunións da Comisión seleccionadora dos días 4, 12, 19 e de 26 de maio, ésta 
acordou o seguinte: 
 
Primeiro: Facer públicas as puntuacións definitivas das fases de concurso e entrevista curricular 
dos aspirantes do proceso selectivo de referencia que quedan pola orde que se indica a seguir: 
 
 CONCURSO ENTREVISTA TOTAL 
RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA 
ANGELES  11 1 12 
MONTENEGRO MONTENEGRO ANGEL 
CIPRIAN  10,7 0,90 11,6 
BOUZA NASEIRO, MARIA PILAR  5,4 0,21 5,61 
GARCIA PEREZ, M. MONTSERRAT  2 0,25 2,25 
GARCIA FERNANDEZ, CLARA  2 0,15 2,15 
VILLARES PIÑON, LUCIA  2 0,15 2,15 
FERNANDEZ PAZOS MARIA ISABEL 0,5 0,15 0,65 
VARELA GARCIA, MARGOT  0,25 0,15 0,4 
MONTES PICOS SILVIA   0 0,26 0,26 
NÚÑEZ GARCÍA, TATIANA MARÍA  0 0,24 0,24 
QUINTIANA GONZALEZ, PATRICIA  0 0,22 0,22 
GOMEZ MARTINEZ, MARTINA   0 0,21 0,21 
CARBALLEDA HERMIDA CASSANDRA  0 0,16 0,16 
BOUZA CALVO, RUBEN  0 0,15 0,15 
LEONARDO MARTINEZ MARIA   0 0,13 0,13 
PICOS RODRIGUEZ, ESTHER   0 0,1 0,1 

IGLESIAS VILLAR, MARIA AZAHARA   0 0,1 0,1 

BOUZAMAYOR LOPEZ, MARIA CRUZ   0 0,1 0,1 

LARA PINTOR, PATRICIA MARIA   0 0,1 0,1 

SANTAMARIÑA OTERO NOELIA   2 N/P EXCLUÍDA* 
FERREIRA PATIÑO, BEGOÑA  1 N/P EXCLUÍDA* 
BARREIRA VARELA, FATIMA  0,25 N/P EXCLUÍDA* 
SEOANE GROVAS ANTIA   0,25 N/P EXCLUÍDA* 

 
 
(*) De conformidade coa Base 10, “Os aspirantes convocaranse para a entrevista en chamamento 
único, sendo excluídos os que non comparezan (…)”. 
 



 
O que se fai público para xeral coñecemento e para os efectos oportunos indicando que o presente 
pode ser obxecto de recurso de alzada no prazo dun mes a contar dende o día seguinte á 
publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello. O prazo de resolución é de tres meses, 
transcorridos os cales sen que recaiga resolución poderá entenderse desestimado por silencio 
administrativo. Contra a resolución do recurso de alzada non se poderá interpoñer ningún outro 
recurso administrativo, salvo o de revisión; todo elo de conformidade cos artigos 121 e 122 da 
Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. 
 
Contra a resolución expresa do recurso de alzada poderá interpoñerse recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses a contar dende a notificación da resolución desestimatoria 
expresa do recurso de alzada. No caso de desestimación presunta, o prazo de interposición será 
de seis meses a contar dende o día seguinte ao de finalización do prazo de tres meses sinalado; 
todo elo ao amparo do previsto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo reguladora da 
xurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 
      
Cedeira, 26 de maio de 2021. 
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