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ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DA PRAZA DE AXENTE DE IGUALDADE 
DO CONCELLO DE BRIÓN. 
 
Reunidos no salón de plenos da Casa do Concello o día 9 de xuño de 2021 os membros do 
tribunal de selección da praza referenciada, composto polos seguintes membros: 
 
Presidenta: María Victoria Varela Rodríguez, traballadora social do concello. 
Secretario: Javier Nieves González, secretario do concello. 
Vogal: Alberto Álvarez Escudero, xestor cultural do concello. 
 
O obxecto da reunión é proceder á realización do da proba escrita da fase de oposición para a que 
foron convocados consonte co disposto nas bases a través de anuncio publicado na páxina web do 
concello. 
 
Realizado o chamamento público, se presentan á realización da proba as seguintes aspirantes: 
 

ALFONSO FRESCO  JENNIFER 

BERNÁRDEZ RODAL  RAQUEL 

CASTELLANOS ALONSO  ÍRIA 

CHAMADOIRA DOMÍNGUEZ  JENNIFER 

PÉREZ DÁVILA AMARA 

YÁÑEZ ROUCO  BEATRIZ 

 
Polo tribunal se informa que detectouse un erro na base 5.4.1º.A), na proba escrita na parte 1) que 

sinala: consistirá en responder a un cuestionario tipo test, de 20 preguntas con tres respostas 

alternativas, relacionadas coas materias que se inclúen no Anexo II. Cada resposta correcta será 

puntuada con 0,15 puntos, polo que a puntuación máxima da parte 1 será de 3,5 puntos; cando 

resulta que o máximo que se pode alcanzar non é de 3,5 puntos, senón 3,00 puntos, polo que se 

acorda puntuar sobre un máximo de 3,00 puntos, sendo necesario 1,50 puntos para superar a 

parte 1 do tipo test. 

Igualmente se informa que todas as aspirantes están exentas da realización da proba de galego 

por acreditar todas estar en posesión do Celga 4. 

Realizada a valoración das puntuacións obtidas no tipo test, as aspirantes obteñen as seguintes 

puntuacións: 

 

ALFONSO FRESCO  JENNIFER 1,95 

BERNÁRDEZ RODAL  RAQUEL 2,25 

CASTELLANOS ALONSO  ÍRIA 2,55 

CHAMADOIRA DOMÍNGUEZ  JENNIFER 1,65 

PÉREZ DÁVILA AMARA 2,70 

YÁÑEZ ROUCO  BEATRIZ 1,95 

 

Acto seguido polo tribunal se procede a valorar a parte 2 da proba consistente no deseño dun 

proxecto, outorgándose as seguintes puntuacións: 
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ALFONSO FRESCO  JENNIFER 2,50 

BERNÁRDEZ RODAL  RAQUEL 1,75 

CASTELLANOS ALONSO  ÍRIA 1,75 

CHAMADOIRA DOMÍNGUEZ  JENNIFER 3,00 

PÉREZ DÁVILA AMARA 2,00 

YÁÑEZ ROUCO  BEATRIZ 3,00 

 

Rematada a fase de oposición, polo tribunal procedeuse a realizar a fase de concurso consonte co 

disposto na base 5.4.2º, outorgándose as seguintes puntuacións: 

 

ALFONSO FRESCO  JENNIFER 0,00 

BERNÁRDEZ RODAL  RAQUEL 0,00 

CASTELLANOS ALONSO  ÍRIA 0,00 

CHAMADOIRA DOMÍNGUEZ  JENNIFER 0,00 

PÉREZ DÁVILA AMARA 0,00 

YÁÑEZ ROUCO  BEATRIZ 1,20 

 

Como consecuencia da suma das puntuacións acadadas en cada unha das fases, quedan 

ordenadas as aspirantes do seguinte xeito: 

 

   
Puntos 
test 

Puntos 
proxecto 

Puntos 
concurso 

Total 

1 YÁÑEZ ROUCO  BEATRIZ 1,95 3,00 1,20 6,15 

2 PÉREZ DÁVILA AMARA 2,70 2,00 0,00 4,70 

3 CHAMADOIRA DOMÍNGUEZ  JENNIFER 1,65 3,00 0,00 4,65 

4 ALFONSO FRESCO  JENNIFER 1,95 2,50 0,00 4,45 

5 CASTELLANOS ALONSO  ÍRIA 2,55 1,75 0,00 4,30 

6 BERNÁRDEZ RODAL  RAQUEL 2,25 1,75 0,00 4,00 

 

O Tribunal por unanimidade, acorda: 
 
1º) Propoñer para a súa contratación polo prazo de seis meses, con data límite de remate do 
31.12.2021 e unha xornada parcial ( 50%) como Axente de Igualdade a BEATRIZ YAÑEZ ROUCO, 
por ser a aspirante que acadou a maior puntuación nas fases de oposición e concurso. 
 
2º) Co resto de aspirantes que superaron o proceso selectivo farase unha bolsa de traballo 
ordenada segundo a puntuación total obtida na oposición e máis o concurso, coa orde 
anteriormente especificada, e que terá vixencia ata 31.12.2021 consonte co disposto na base 5.5. 
 
3º) Conceder un prazo de dous días hábiles contados a partir da publicación desta acta na páxina 
web do concello para os efectos da presentación de alegacións. 
 
Cumprido o obxecto da reunión, dáse por rematado o acto, sendo as 12,05 horas do día de 
referencia, do que se estende a presente acta que asinan os asistentes. 
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