
En Mondoñedo, a 5 de Maio 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, 

ACORDAN

Que,  unha  vez  realizada  a  entrevista  persoal  á  única  aspirante  que  tiña 

acadado a puntuación de corte na fase da proba escrita, superou esta proba 

eliminatoria por obter unha puntuación maior de 13 puntos dos 20 posibles.

Que, polo tanto, resulta seleccionada  para cubrir o posto de XERENTE 

  ERMIDA IGREXAS, ANA BELÉN

A Secretaria Vº Bº

O Presidente

Azucena González Loredo Anxo Martínez Pérez



En Mondoñedo, a 5 de Maio 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, 

ACORDAN

Que, unha vez realizada a entrevista persoal ás dúas aspirantes ó posto de 

TÉCNICO que tiñan acadado a puntuación de corte na fase da proba escrita, 

superaron ámbalas dúas esta proba eliminatoria coa seguinte puntuación:

Ø MARTÍNEZ PAZ, MARÍA ELENA.................................. 19 puntos
Ø QUINTELA SOTELO, MARÍA LUISA............................ 14 puntos
 

Que, revisada a documentación aportada polas aspirantes para a valoración 

dos méritos, resultou a seguinte puntuación

Ø MARTÍNEZ PAZ, MARÍA ELENA.................................. 8,4 puntos
Ø QUINTELA SOTELO, MARÍA LUISA............................ 12 puntos

Polo tanto, resulta  seleccionada  para cubrir o posto de  TÉCNICO, con unha 

puntuación total de

Ø MARTÍNEZ PAZ, MARÍA ELENA.................................. 92,4 
puntos

Asimesmo,  determínase  que  a  outra  aspirante  que  superou  as  probas 
eliminatorias pase a constituir a bolsa de traballo. 

A Secretaria  Vº Bº

 O Presidente

  

Azucena González Loredo  Anxo Martínez Pérez



En Mondoñedo, a 5 de Maio 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, 

 

ACORDAN

Que,  unha  vez  realizada  a  entrevista  persoal  á  única  aspirante  que  tiña 

acadado a puntuación de corte na fase da proba escrita, superou esta proba 

eliminatoria por obter unha puntuación maior de 13 puntos dos 20 posibles.

 

Que, polo tanto, resulta seleccionada para cubrir o posto de ADMINISTRATIVA 

 

§ VILLALBA GOÁS, ISABEL
 

 

 

 

A Secretaria Vº Bº

 O Presidente

 

 

Azucena González Loredo  Anxo Martínez Pérez 


