
 

ANUNCIO 

TRIBUNAL TRABALLADORA SOCIAL 

 

RESULTADOS DA REALIZACIÓN DA SEGUNDA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN 

(SUPOSTO PRÁCTICO), E PUNTUACIÓNS FINAIS. 

 

Realizado o segundo exercicio da fase de oposición o 10 de decembro de 2018, fanse 

públicas as cualificacións obtidas polas aspirantes: 

 

ASPIRANTE PUNTUACIÓN 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARTA 3,00 

CABALEIRO RODRÍGUEZ, LARA 6,00 

SUÁREZ LLANO, MARÍA DEL CARMEN 7,55 

 

Á vista do establecido nas Bases que rexen a convocatoria, que esixen unha 

puntuación mínima de 5 puntos para superar a proba, acadan a puntuación necesaria 

para aprobar o exame as aspirantes: 

 

 CABALEIRO RODRÍGUEZ, LARA 

 SUÁREZ LLANO, MARÍA DEL CARMEN 

 

De acordo coa Base novena apartado segundo das bases xerais (fase de oposición) 

compróbase que as aspirantes acreditaron estar en posesión do nivel CELGA 4 polo 

que non é preciso a realización da proba específica de coñecemento da lingua galega. 

 

A continuación e de acordo coa Base novena apartado 3 da bases xerais (cualificación 

definitiva), procédese á suma das puntuacións acadadas na fase de oposición e na 

fase de concurso, obténdose o seguinte resultado: 

 

 



 

APELIDOS E NOME 
PUNTUAC. 

CONCURSO 

PUNTUAC. 

1º EXERCIC 

PUNTUAC. 

2º EXERCIC 

PUNTUAC. 

FINAL 

CABALEIRO RODRÍGUEZ, LARA 2,90 5,95 6,00 14,85 

SUÁREZ LLANO, MARÍA DEL CARMEN 2,60 5,00 7,55 15,15 

 

En consecuencia, por unanimidade dos presentes, o Tribunal ACORDA: 

 

PRIMEIRO.- Facer públicas as puntuacións obtidas no segundo exercicio, así como a 

puntuación final correspondente as aspirantes que superaron os dous exercicios da 

fase de oposición, a través do taboleiro de anuncios e da páxina web do Concello. 

 

SEGUNDO.- Propoñer á Alcaldía a contratación da aspirante dona MARÍA DEL 

CARMEN SUÁREZ LLANO para a cobertura, como persoal laboral interino ata a 

cobertura da vacante, da praza de traballadora social. 

 

TERCEIRO.- Propoñer, tal e como se dispón na base décima das bases xerais, a 

creación dunha bolsa de traballo integrada pola aspirante non seleccionada pero que 

superou os exercicios eliminatorios, dona LARA CABALEIRO RODRÍGUEZ. 

 

Teo, 10 de decembro de 2018 
A secretaria do tribunal 
 
 
 
 
 
Sandra María García Chenlo 
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