LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A PROVISION CON
CARÁCTER TEMPORAL A TEMPO PARCIAL (93.3% XORNADA – 35 HS.
SEMANAIS) DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL (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.-Tras a solicitude de ampliación da sondaxe de persoas candidatas realizada á Oficina
de Emprego de Tui, ao quedar deserto este procedemento na primeira convocatoria.

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:
Mª del Carmen Fernández López ou traballador/a municipal que a substitúa.
Elisabet Pérez de Santiago ou traballador/a municipal que o substitúa.
Ricardo Pernas Romaní ou traballador/a municipal que o substitúa
Catalina Echevarría Buades, ou funcionario/a que a substitúa.
-Secretaria: Catalina Echevarría Buades. Secretaria do Concello de Tomiño ou
funcionario/a que a substitúa.
4.-DATA E LUGAR DAS PROBAS.
O vindeiro 20 de marzo de 2018 no Edificio do Concello de Tomiño, ás 9:00 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
FERNANDEZ ACEVEDO

NOME
PAULA
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2.-A persoa seleccionada desempeñará o posto de Educador Social no Concello de
Tomiño, o cal ten como obxectivo a realización das xestións precisas para continuar a
organizar e desenvolver o Programa municipal “É Aprender”, a Semana da Educación e
o programa de actividades extraescolares que ofrece o Concello; realizar as xestións
precisas, para que Tomiño manteña o título de cidade amiga dos nenos e realizar
actividades precisas para manter a relación entre o Concello de Tomiño e as AMPAS da
localidade, colaborar en actividades e xestións da área de educación, normalización
lingüística e igualdade, etc., dentro do Plan de conservación e funcionamento de bens e
servizos do Concello de Tomiño 2018.

Número: 2018-0213 Fecha: 16/03/2018

O obxecto do contrato é a contratación laboral con carácter temporal de 1 educador/a
social cunha duración prevista 9 meses y 10 días (como máximo ata 31/12/2018) e a
tempo parcial (35 horas semanais).

DECRETO

SANDRA GONZALEZ ALVAREZ (1 de 1)
ALCALDESA DE TOMIÑO
Fecha Firma: 16/03/2018
HASH: 7de9db94d7e97c3d761d9dad57563a62

DECRETO

6.-LISTA DE EXLUIDOS: NINGÚN
Se non se presentan reclamacións a estas listas provisionais; estas consideraranse
aprobadas de maneira definitiva.
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DECRETO

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 á marxe.

