
 

DECRETO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISION CON 
CARÁCTER  TEMPORAL  A  TEMPO  PARCIAL  (93.3%  XORNADA  –  35  HS. 
SEMANAIS) DUN CARPINTEIRO EN XERAL OFICIAL 1ª (1)  PARA O  PLAN DE 
CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS DO CONCELLO DE 
TOMIÑO  2018,   NOMEAMENTO  DO  TRIBUNAL,  DÍA,  LUGAR  E  HORA  DAS 
PROBAS.

1.-O  obxecto  do  contrato  é  a  contratación  laboral  con  carácter  temporal  de  1  
carpinteiro oficial cunha duración prevista 10 meses (como máximo ata 31/12/2018) e 
a tempo parcial (35 horas semanais).

2.-A persoa  seleccionada   desempeñará  o  posto  de  Carpinteiro  oficial  1ª  (1)  no 
Concello de Tomiño, o cal ten como obxectivo as tarefas de Mantemento de elementos  
de  carpintería  e  mobiliario  dos  colexios  públicos  da  localidade,  dos  edificios  de  
titularidade municipal e das instalacións deportivas; o mantemento e no seu caso a  
elaboración e  colocación do mobiliario  para  zonas de paseo  e  o  revestimento  de  
marquesiñas do autobús e conservación e elaboración de elementos de madeira de  
parques infantís, colexios públicos, centros de compostaxe e sendas e a dirección do  
especialista, dentro do Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos do  
Concello de Tomiño 2018.

3.-O tribunal estará constituído polos seguintes membros:
-Presidenta: Ana I.  Morgadas Campo, Interventora do Concello de Tomiño ou  
funcionario/a que a substitúa.
-Vogais: 
Mario Melo Carreiro ou traballador/a municipal  que a substitúa.
Félix de Oliveira Franco ou traballador/a municipal  que o substitúa.
Francisco Javier Álvarez Verísimo ou traballador/a municipal  que o substitúa 
Catalina Echevarría Buades ou funcionaria/o municipal que a substitúa.

-Secretaria: Catalina Echevarría Buades. Secretaria do Concello de Tomiño ou  
funcionario/a que a substitúa.

-Asesor: Juan Carlos Cabaleiro González Calzado ou profesional da carpintería  
que o substitúa

4.-DATA E LUGAR DAS PROBAS.

O vindeiro 5 de marzo de 2018 na Escola Obradoiro de Goián, sita en Subida ao  
Regatiño, s/n en Goián, ás 13:30 horas.

A data, hora e lugar da entrevista se lle comunicará ás persoas candidatas que  
superen  a  proba  práctica,  unha  vez  rematada  esta.  Podendo  celebrarse  a  
entrevista no mesmo día ou en posteriores. 

 



 

5.-LISTA DE ADMITIDOS:

APELIDOS NOME
ALONSO MARTINEZ RICARDO
ROCHA RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SOBRAL MARTINEZ JESUS

6.-LISTA DE EXCLUIDOS: 

APELIDOS NOME MOTIVO

RODRIGUEZ QUINTEIRO CELSO NON ACREDITA TITULACIÓN

Se non se presentan reclamacións a estas listas provisionais; estas consideraranse  
aprobadas de maneira definitiva.

O QUE SE FAI PUBLICO PARA XERAL COÑECEMENTO

A alcaldesa, Sandra González Álvarez

Asinado en Tomiño por sinatura dixital certificada na data que se indica a marxe.
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