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ACTA DEFINITIVA FASE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN 

DUN/HA OFICIAL PRIMERIA PARQUES E XARDÍNS PARA O CONCELLO DE 

BARBADÁS. 

 

En Barbadás, reunidos o día 05 de abril de 2022 ás 16:00, os membros do Tribunal cualificador 

composto por D. María Aurea Pacho Blanco en calidade de Presidente, D. Berta Maria Gómez 

Guede en calidade de secretaria, e como vogais D. Pedro Freire Guede,  D. Julia Freire Boo,  D. 

Susana González Fernández e D. Jaime Sabucedo Álvarez, para resolver a alegación presentada,  

Procédese polos membros do tribunal a examinar a alegación presentada en tempo e forma por: 

-D. Adrián Álvarez Valado, solicita unha revisión do seu expediente. Unha vez revisada a 

documentación aportada pola alegante, os membros do tribunal acordan DESESTIMAR a 

reclamación de data 30 de marzo de 2022, xa que un dos masters aportados é “Master en 

formación de profesorado de educación secundaria obligatoria bacharelato, formación 

profesional e enseñanza de idiomas con especialidade en matemática e informática”, e segundo o 

punto primeiro das bases reguladoras do proceso selectivo soamente se puntuarán cursos ou 

“máster” cuxo contido garde relación directa coas funcións propias da praza convocada. 

E ademais tamén indican as bases que Os "máster" ou cursos recibidos acreditaranse mediante 

certificado do organismo que o impartiu ou homologou ou, no seu caso, o título ou diploma 

obtido, onde conste o número de horas lectivas e o contido do curso. En caso de non xustificarse 

a duración do curso e horas lectivas, este non será obxecto de valoración .  

O outro máster xa foi valorado con dous puntos. 

Quedan as puntuacións finais como a continuación se transcriben: 

SOLICITANTE 

 

 

FASE OPOSICIÓN FASE CONCURSO TOTAL 

Rodrigo Piñeiro Domínguez 43 6,35 49,35 

Alain Lameiras Mendez 38 5 43 

Adrián Álvarez Valado 34 2 36 

José Vázquez Pérez  32 0,40 32,40 
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Propoñendo por tanto, o Tribunal cualificador, ó Alcalde – Presidente, a contratación de D. 

Rodrigo Piñeiro Dominguez, e á formación dunha lista de reserva cos outros candidatos.  

O aspirante proposto presentará no prazo de 5 días hábiles dende o seguinte á publicación desta 

acta, o certificado ou informe médico acreditativo do disposto na base terceira “Posuír a 

capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais e funcións correspondentes 

ao posto de traballo para o que se opta”. 

 

E non tendo máis asuntos que tratar, dase por finalizado o acto do que eu como secretario do fe. 

 

A PRESIDENTA         O SECRETARIO 

      

                                                               OS VOGAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Natalia Soriano Pires 31 0,74 31,74 


