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PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE 

DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCIÓN 

DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE TRABALLADORAS/ES SOCIAIS  

 

Celebrado o día 19 de novembro de 2020 o primeiro exercicio, obrigatorio e 

eliminatorio, da oposición convocada para a constitución e funcionamento dunha bolsa 

de emprego para a contratación de traballadoras/es sociais no Concello de Teo, e de 

acordo co previsto na base 9.1A) das que rexen a convocatoria, con data de 23 de 

novembro de 2020, publicouse no Auditorio Constante Liste, lugar onde se realizou 

o exercicio, e na páxina web municipal (www.teo.gal), o contido do exercicio e as 

respostas correctas, concedéndose un prazo de tres (3) días hábiles para os 

efectos de alegacións e/ou reclamacións, prazo que rematou o 26 de novembro de 

2020. 

 

Con data de 24 de novembro de 2020 (REX. 999 nº entrada 2205), D.ª Graciela Rivas 

Nogueira presentou unha reclamación solicitando a anulación da pregunta 

número 66, sobre emerxencia social do Concello de Teo, ao entender que esa 

ordenanza non se atopaba recollida no temario publicado na convocatoria. 

 

A citada reclamación foi estimada polo Tribunal, no día da data, acordando anular a 

pregunta 66, que se da por non formulada, e substituíla pola primeira pregunta de 

reserva (base 9.1 A)). 

 

De acordo co exposto e co previsto na base 9.2 das que rexen a convocatoria, 

recóllense na presente as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes para a 

súa publicación no Auditorio Constante Liste, lugar onde se realizou o exercicio, e na 

páxina web municipal (www.teo.gal), concedéndose un prazo de tres (3) días hábiles 

para os efectos de alegacións e/ou reclamacións, prazo que se contará dende o día 

seguinte ao da publicación do presente nos lugares indicados, que terá lugar no día 

da data, rematando polo tanto o mércores 2 de decembro. 

 

http://www.teo.gal/
http://www.teo.gal/
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PUNTUACIONS PRIMEIRO EXERCICIO FASE DE OPOSICIÓN 

 

APELIDOS NOME DNI PUNTUACIÓN 

ABEL ASOREY ANDREA ***7431** 18,60 

ALFONSO FRESCO  JENNIFER ***8847** 44,40 

BARREIRO GARCÍA MARÍA CARMEN ***5846** 18,40 

CASTILLO GONZÁLEZ ROSAURA ***6271** 17 

DOVAL ÁLVAREZ NATALIA ***6328** 33,80 

GARCÍA – GESTO TOVAL  PAULA ***8975** 38,40 

GÓMEZ ESCOURIDO MARÍA CRISTINA ***9538** 44,80 

GONZÁLEZ FAFIÁN IRIA ***5894** 48,20 

GONZÁLEZ SAR  BEATRIZ ***2966** 50,80 

HERNANDO MARTÍNEZ PAULA ***8963** 28 

LAMAS LÓPEZ LORENA ***4384** 48 

LEAL SÁNDEZ MIRIAN ***0989** 47,40 

MONTERO LÓPEZ YOLANDA ***9516** 20 

MOSTEIRO VALLE  XOSÉ MANOEL ***2768** 45,80 

MOURO PEÑA ANA CRISTINA ***0551** 29,80 

NARIÑO FACAL MARÍA DOLORES ***3936** 16,20 

NÚÑEZ CARRILLO MARÍA JOSÉ ***0509** 46 

OTERO FUENTES LAURA ***9460** 25,40 

PENÍN ÁLVAREZ CARMEN ***1031** 40,20 

PÉREZ PAZÓ ANDREA ***5470** 46,60 

RAMA GARCÍA  ALICIA ***4487** 45,40 

RIVAS NOGUEIRA GRACIELA ***4646** 50 

SENRA SUÁREZ  LAURA ***7357** 47,40 
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VIEITES FREIRE ADRIANA ***7022** 53,80 

YÁÑEZ ROUCO BEATRIZ ***3753** 28 

ZAMORANO GARCÍA LAURENTINA ***2313** 54,60 

ZAS CASTRO MARÍA MANUELA ***5357** 50,20 

 

Considerando que, segundo a base 9.1 A) das que regulan o proceso selectivo, para 

superar o primeiro exercicio da fase de oposición será preciso acadar un mínimo de 

50 puntos, superaron este primeiro exercicio da fase de oposición as persoas 

aspirantes que se detallan a continuación: 

 

APELIDOS NOME DNI/  NOTA 

GONZÁLEZ SAR  BEATRIZ ***2966** 50,80 

RIVAS NOGUEIRA GRACIELA ***4646** 50 

VIEITES FREIRE ADRIANA ***7022** 53,80 

ZAMORANO GARCÍA LAURENTINA ***2313** 54,60 

ZAS CASTRO MARÍA MANUELA ***5357** 50,20 

 

Considerando que, de acordo coa base novena 9.1 B) das que rexen a convocatoria e 

como se recolle na Resolución da Alcaldía do 23 de outubro de 2020 (nº 958/2020), as 

cinco persoas citadas están exentas de realizar o segundo exercicio da fase de 

oposición, de coñecemento do galego, ao estar en posesión do Celga 4 ou 

equivalente. 

 

De acordo co exposto as persoas que superaron a fase de oposición e que 

integrarán a bolsa de emprego temporal para a categoría de traballador/a social 

son as que se recollen a continuación, coa puntuación e na orde que así mesmo se 

indica: 

 

APELIDOS NOME DNI/  NOTA 

1.- ZAMORANO GARCÍA LAURENTINA ***2313** 54,60 
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2.- VIEITES FREIRE ADRIANA ***7022** 53,80 

3.- GONZÁLEZ SAR  BEATRIZ ***2966** 50,80 

4.- ZAS CASTRO MARÍA MANUELA ***5357** 50,20 

5.- RIVAS NOGUEIRA GRACIELA ***4646** 50 

 

De acordo co previsto na base décimo primeiro, os acordos do Tribunal poderán ser 

impugnados polas persoas interesadas nos casos e na forma establecidos pola Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 

Públicas e normas vixentes concordantes. 

 

  

Teo, 27 de novembro de 2020 

A secretaria do Tribunal 

 

 

 

 

Virginia Fraga Díaz 
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