
 

PROCESO SELECTIVO  PARA A PROVISIÓN TEMPORAL DUN POSTO DE 

TÉCNICO/A DE TURISMO (SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN) 
 

 

ACTA DE DESENVOLVEMENTO DA FASE DE OPOSICIÓN 

  

Reunidos no Colexio Público de Vedra, o día vinte e sete de xullo de dous mil vinte, ás  09:00 

horas os seguintes membros da Mesa de selección do proceso selectivo para a provisión 

temporal dun posto de técnico/a de turismo subvencionado pola Deputación Provincial de A 

Coruña (DP0029/2020), para levar a cabo as dúas probas escritas da fase de oposición nun 

tempo máximo de unha hora e media (unha tipo test de 50 preguntas máis 5 de reserva e outra 

consistente nunha pregunta de breve desenvolvemento, máximo dous folios polas dúas caras, a 

escoller polas persoas candidatas entre dúas posibles): 

 

D. Carlos J. Méndez –Losada Abalo  (Presidente) 

D.  José  Ramón Chas Bao (Vogal) 

Dª.  María de la Cruz Vilas Giadanes (Vogal) 

D.  Alberto Rey Castro (Experto) 

D. Iván García García (Experto) 

Dª . Mercedes Pereiras Caldelas (Secretaria) 

 

Ás 10:00 horas procédese ao chamamento dos candidatos/as, por orde alfabética. Están 

presentes os/as seguintes aspirantes: 

APELIDOS, NOME (DNI) 

CAMPAÑA BATALLA, MARIA CELESTE (*****221A) 

CANICOBA CASTRO, MARIA DEL ROSARIO (*****403D) 

CARRIL TORREIRO, FRANCISCO (*****260Z) 

FERNANDEZ DOMINGUEZ, RITA MARIA (*****911E) 

FERNANDEZ MOSQUERA, ALEJANDRO (*****844N) 

GARCIA CARNEIRO, ANDRES (*****628S) 

IGLESIAS BLANCO, RITA (*****266T) 

LAGO SOMOZA, VANESA (*****285Q) 

LORENZO RODRIGUEZ, ANA (*****156N) 

NEIRA PEREIRA, ENRIQUE MANUEL (*****891V) 

REY CASTRO, SIMON (*****388E) 

RODRIGUEZ BERNARDEZ, ALBA (*****882N) 

SANCHEZ PARADELA, ELENA ELVIRA (*****550V) 

SILVA ALVITE, VERONICA (*****755A) 

SUAREZ RODRIGUEZ, MARGARITA (*****996F) 

TRIGO MARTINEZ, NOELIA (*****497C) 

ULLOA GUITIAN, LUIS MARIA (*****817Z) 

UZAL REY, ANA (*****783E) 

VARELA MONTES, ANA MARIA (*****055Y) 



 

 

 

 

 

 

 
 

Unha vez os/as aspirantes presentes están sentados/as, para preservar a súa identidade e a 

transparencia do proceso, entréganselle dous sobres, un deles contén a proba (castelán ou galego 

á súa elección) e o outro con dúas etiquetas identificadoras e unha ficha para cumprimentar os 

seus datos persoais. 

 

Ás 11.40 horas rematan as probas de fase de oposición, trasladándose os integrantes da Mesa de 

Selección ao Salón de Actos da Casa do Concello de Vedra, para a corrección dos exames e 

baremo dos méritos alegados polos aspirantes. 

 

Ás 14.30 horas levántase a Sesión e emprázase aos integrantes da Mesa de Selección para o 

xoves 30 de xullo de 2020 ás 8.30 horas, para rematar a valoración da fase de oposición e 

baremo de méritos. 
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