
En Mondoñedo, a 27 de Abril de 2.009

REUNIDOS

Os membros da Comisión designada pola Xunta Directiva da Asociación para o 

Desenvolvemento da Comarca da Mariña (GDR-1) para o proceso de selección 

do persoal, procédese á revisión da proba escrita para a provisión dunha praza 

de XERENTE. 

Unha vez correxidas todas as probas realizadas polos aspirantes presentados, 

superou esta proba eliminatoria por obter unha puntuación superior a 45 puntos 

dos 65 posibles unha única persoa, a saber:

  ERMIDA IGREXAS, ANA BELÉN

Esta aspirante queda, pois,  convocada para a  seguinte fase do proceso de 

selección (entrevista persoal) que se celebrará o vindeiro Luns, día 4 de Maio 

ás  17:00 horas no Centro de Desenvolvemento Comarcal da Mariña Central, 

sito na rúa Julia Pardo, nº 13 en Mondoñedo

A Secretaria Vº Bº

O Presidente

Azucena González Loredo Anxo Martínez Pérez



REUNIDOS

Os membros da Comisión designada pola Xunta Directiva da Asociación para o 

Desenvolvemento da Comarca da Mariña (GDR-1) para o proceso de selección 

do persoal, procédese á revisión da proba escrita para a provisión dunha praza 

de TÉCNICO. 

Unha vez correxidas todas as probas realizadas polos aspirantes presentados, 

superaron  esta  proba eliminatoria  por  obter  unha puntuación  superior  a  45 

puntos dos 65 posibles dúas persoas, a saber:

 MARTÍNEZ PAZ, MARÍA ELENA.................................. 65 puntos
 QUINTELA SOTELO, MARÍA LUISA............................ 65 puntos

Estas aspirantes quedan, pois, convocadas para a seguinte fase do proceso de 

selección (entrevista persoal) que se celebrará o vindeiro Luns, día 4 de Maio 

ás  17:30 horas no Centro de Desenvolvemento Comarcal da Mariña Central, 

sito na rúa Julia Pardo, nº 13 en Mondoñedo

A Secretaria Vº Bº

O Presidente

Azucena González Loredo Anxo Martínez Pérez



REUNIDOS

Os membros da Comisión designada pola Xunta Directiva da Asociación para o 

Desenvolvemento da Comarca da Mariña (GDR-1) para o proceso de selección 

do persoal, procédese á revisión da proba escrita para a provisión dunha praza 

de ADMINISTRATIVO. 

Unha vez correxidas todas as probas realizadas polos aspirantes presentados, 

superou esta proba eliminatoria por obter unha puntuación superior a 45 puntos 

dos 65 posibles unha única persoa, a saber:

  VILLALBA GOÁS, ISABEL

Esta aspirante queda, pois,  convocada para a  seguinte fase do proceso de 

selección (entrevista persoal) que se celebrará o vindeiro Luns, día 4 de Maio 

ás  18:00 horas no Centro de Desenvolvemento Comarcal da Mariña Central, 

sito na rúa Julia Pardo, nº 13 en Mondoñedo

A Secretaria Vº Bº

O Presidente

Azucena González Loredo Anxo Martínez Pérez


