
 

 

 

 

 

 

A  N U N C I O 

CONCELLO DE VALDOVIÑO 

 
TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA 

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE MUSEOS. 

 

Expte. 2021/E001/000009 

Asunto:  
 PUNTUACIÓNS  PRIMEIRO EXERCIZO FASE OPOSICIÓN 

 

De acordo coa acta levantada polo Tribunal encargado de xulgar as probas do proceso 

selectivo, enriba indicado, e de acordo coas bases da convocatoria, unha vez celebrado o 

2 de maio/2022 o primeiro exercizo da fase da oposición (cuestionario tipo-test), e 

correxidos os exames o  Tribunal por unanimidade dos presentes  RESOLVE:   
 
 
“Primeiro.- Dar os 10 puntos  ás 50 preguntas ben contestadas e sendo preciso 
acadar un mínimo de 5 puntos para aprobar este primeiro exercizo da oposición. 
Por cada tres respostas incorrectas descontarase unha correcta.  
 
Segundo.- Outorgar as seguintes puntuacións resultantes conforme aos criterios 
expostos: 
 

APELIDOS e NOME, DNI Puntos 1º exercizo oposición 

Brey Hermo, Laura  ***8958** 4 puntos 

Caruncho Abellanas, Lucía  ***3602** 5 puntos 

García Caneiro, Ana María  ***1304** 6 puntos 

Lorenzo Goiriz, Carolina   ***7220** 5,4 puntos 

Rodríguez Rodríguez, Diana María 

**9606** 

5 puntos 

 

Segundo.- Por conseguinte, acordase que obteñen a puntuación necesaria para 
acceder ao segundo exercizo da fase da oposición os seguintes aspirantes, que 
acadaron o mínimo de cinco puntos; quedando fóra do proceso selectivo os de 
menor puntuación de 5  e os non presentados; por ter o exercizo carácter 
obrigatorio e eliminatorio: 
 

 

APELIDOS e NOME, DNI Puntos 1º exercizo oposición 

Caruncho Abellanas, Lucía  ***3602** 5 puntos 

García Caneiro, Ana María  ***1304** 6 puntos 

Lorenzo Goiriz, Carolina   ***7220** 5,4 puntos 

Rodríguez Rodríguez, Diana María 

**9606** 

5 puntos 



 

Terceiro.- Publicar anuncio na web municipal do cuadernillo do cuestionario das 
preguntas test  coas respostas correctas marcadas en negrita, deste primeiro 
exercizo da oposición. 
 
Cuarto.-  Facer público o resultado  das puntuacións e do acordado polo Tribunal  
Cualificador no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web 
municipal; dispoñendo os aspirantes dun prazo de CINCO DÍAS HÁBILES dende 
o seguinte á publicación do anuncio ,para formular alegacións/reclamacións.” 
 
Valdoviño, na data da sinatura 
 
A Presidenta do Tribunal     A Secretaria do Tribunal 
Asdo.: Carlota González Navarro    Asdo.: Pilar Rivera Rodríguez 
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