
 

O Concello de Tomiño no seu momento aprobou as correspondentes BASES 

REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A  FUNCIONARIO/A  INTERINO/A  POR 

SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DA SÚA TITULAR 

De conformidade coas mesmas rematado o prazo de presentación de solicitudes o 

Concello outorgou un prazo, de dous días para corrixir os posibles erros da solicitude, 

das persoas excluídas.

Pola  presente  resolución  e  de  conformidade  coas  bases  antes  citadas  FAISE 

PUBLICA  A  LISTA  DE  ADMITIDOS  E  EXCLUIDOS  DEFINTIVA,  ASÍ  COMO  A 

COMPOSICION DO CORRESPONDENTE TRIBUNAL, que será a seguinte:

Presidenta: Ana I. Morgadas Campo, interventora do Concello de Tomiño ou persoal 

funcionario que a substitúa.

Vogal: Ricardo  Pernas  Romaní,  tesoureiro  do  Concello  de  Tomiño,  ou  persoal 

funcionario ou laboral fixo que o substitúa.

Vogal: Yolanda  Ferreira  Pazos,  xefa  de  negociado  de  secretaría,  do  Concello  de 

Tomiño ou persoal funcionario ou laboral fixo que a substitúa.

Vogal: Mª del Carmen Fernández López, AEDL do Concello de Tomiño.

Vogal: Beatriz Miranda Verísimo, Administrativa do Concello de Tomiño ou persoal 

funcionario ou laboral fixo que a substitúa.

Secretaria: Catalina Echevarría Buades, secretaria municipal ou persoal funcionario 

que a substitúa.

Igualmente  ábrese  un  prazo  de  dous  dias  hábiles  contados  a  partires  do  da 

publicación desta resolución para que os aspirantes que se indican a continuación e 

polos motivos expostos poidan emendar a súa instancia,  entendendo de acordo coa 

xurisprudencia e as bases desta selección que se trata de emendar e aclarar no seu 

caso as deficiencias da documentación xa presentada que se indica, mais en ningún 

caso  pódese  presentar  documentación  non  aportada  fisicamente  no  prazo 

correspondente, aínda que a mesma figurase na correspondente relación  aportada 

polo propio aspirante (base 8.3):

 



 

Solicitante Motivo da aclaración
Cruz de Santiago, Olalla Non acredita documentalmente de maneira fidedigna a 

data  de  fin  de  contrato  da  experiencia  en  empresa 
privada.

Estévez Sampayo, Gloria Non acredita con todas as formalidades requiridas a 
súa experiencia na administración pública.

Martínez da Costa, Vanesa Non  acredita  documentalmente  a  porcentaxe  de 
xornada na experiencia na administración pública.

Non se valorarán estes méritos, de non presentarse a documentación aclaratoria dos 
mesmos  en prazo.

A alcaldesa, Sandra González Álvarez
Asinado en Tomiño por sinatura Dixital  Certificada na data que figura na marxe do 
presente documento.                                                                                    
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