
 

 

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE 

TÉCNICO/A EN XESTIÓN ECONÓMICA COMO FUNCIONARIO/A DE  

CARREIRA DO CONCELLO DE VEDRA (OEP 2021) 
 

 

ACTA Nº  3 

SEGUNDO EXERCICIO  

 

Reunidos no salón de actos da Casa do Concello, o día dezaoito de xuño de dous mil vinte e un, 

ás  09:30  horas o Tribunal cualificador  do proceso selectivo para a provisión dunha praza de 

técnico/a  de xestión económica, como funcionario/a de carreira, incluída na oferta de emprego 

público 2021, formado por: 

 

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

D. José Antonio Gómez Pedreira  (Vogal) 

Dª.  Ana Beatriz Oveja Villafañe (Vogal) 

D.  Dalmiro Núñez Méndez (Vogal) 

Dª. Ángela María Viqueira Allo (Vogal -Secretaria) 

 

Persoal colaborador: Dª  Mª de la Cruz Vilas Giadanes e dona Mercedes Pereiras Caldelas  

D. José Ramón Chas Bao (Asesor) 

 

Logo de constituído o Tribunal , os membros do mesmo deciden incluír  nesta segundo 

exercicio ,de carácter obrigatorio e eliminatorio,  dous supostos prácticos  relacionados co 

temario e coas funcións da praza convocada, un de nóminas e outro de contabilidade, a resolver 

en 150 minutos.  

De acordo coa base oitava das reguladoras do proceso de selección, aprobadas por Resolución 

da Alcaldía núm. 144/21, do 11 de marzo  (BOP  núm. 52/21, do 18 de marzo) , o exercicio 

cualificarase de 0 a 10 puntos do seguinte xeito, e para superalo será necesario obter un mínimo 

de 5 puntos: 

Suposto 1 (5,00 puntos):  apartados 1.1 (2,50 ptos); 1.2 (1,25 ptos) e 1,3 (1,25 ptos) 

Suposto 2 (5,00 puntos): cada apartado  1,25 puntos  

 

Ás 10:05 nas instalacións da Biblioteca Municipal comeza o chamamento  dos/as aspirantes que 

superaron o primeiro exercicio.  Están presentes os/as seguintes: 

  

1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI 

 

BERMÚDEZ GONZÁLEZ PILAR ***554T 

FERNÁNDEZ ABALO JOSÉ MARÍA ***711C 



 

 

 

 

 

 

 

GARRIDO MONTENEGRO NEREA ***413H 

REBOREDO FRAGA VANESSA ***401N 

 

O exercicio comezou ás 10:17 horas e rematou ás 12:47 horas 

.Revisados os exercicios , os/as aspirantes  obteñen as seguintes puntuacións: 

 

1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI PUNTUACIÓN 

 
 

BERMÚDEZ GONZÁLEZ PILAR ***554T 6,25 

FERNÁNDEZ ABALO JOSÉ MARÍA ***711C 5,25 

GARRIDO MONTENEGRO NEREA ***413H 7,70 

REBOREDO FRAGA VANESSA ***401N 3,25 

 

De acordo coa base sétima das reguladoras da convocatoria do proceso, as persoas aspirantes 

disporán dun prazo de tres (3) días hábiles para presentar alegacións á corrección deste  segundo 

exercicio, a contar dende o día seguinte á publicación das puntuacións na páxina web municipal 

(https://concellodevedra.com) 

 

O Tribunal, de non presentarse alegacións no prazo establecido, e dado que as tres persoas 

aspirantes que superaron os dous exercicios de carácter obrigatorio e eliminatorio, están exentas 

de realizar o terceiro exercicio de carácter obrigatorio e non eliminatorio, ao estar en posesión 

do Celga 4, dá por concluído o proceso selectivo, establecendo a seguinte orde de prelación en 

función das puntuacións totais acadadas, formulando proposta de nomeamento como 

funcionaria de carreira a favor da persoa que obtivo a maior puntuación total: 

  

Nº DE  

ORDE 

 

1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI PUNTOS 
 

1º GARRIDO  MONTENEGRO NEREA ***413H 15,55 

2º FERNÁNDEZ ABALO JOSÉ 

MARÍA 

***711C 11,40 

3 BERMÚDEZ GONZÁLEZ PILAR ***554T 11,25 

 

 

Conclúe a sesión ao fío das 14:45 horas 

 

 

https://concellodevedra.com/
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