
 
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E VALORACIÓN 
DEFINITIVA DE CURRÍCULOS DO PROCESO SELECTIVO CORRESPONDENTE Á OFERTA 
DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2016 
 

Logo de revisar as alegacións presentadas contra a listaxe provisional de persoas 
admitidas e excluídas e a valoración provisional de currículos para a selección arriba 
indicada o Tribunal procede a respondelas. 
 

. Ríos Santomé, Soledad : Presentou un escrito no que solicita que se lle revise a 
puntuación da antigüidade. O Tribunal revisa o seu expediente e detecta un erro. Non 
se lle valorou o tempo no que permaneceu en situación de servizos especiais do 
26/10/07 ao 20/04/09 nin o tempo que estivo contratada como auxiliar administrativa do 
02.02.88 ao 01.08.88. O resto do tempo traballado non se valora por ser de distinta 
categoría ao grupo ou escala de orixe, tal e como recolle a base décimo segunda. A 
nova puntuación no apartado da antigüidade é de 3.80 puntos e a valoración total do 
seu currículo pasa a 9.35 puntos. 

 

A listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e a valoración definitiva de currículos é a 
seguinte: 

 

PERSOAS ADMITIDAS 

Nome Antigüidade 
Méritos 

académicos  
Cursos de 
formación  

Linguaxe 
administrativa  

Total 
CV 

Calvar Fernández, Margarita 8.00 0.00 3.95 2.00 13.95 

Ríos Santomé Soledad 3.80 1.50 2.05 2.00   9.35 

 

PERSOAS EXCLUIDAS 

Nome Causa da exclusión 

Orza Ocampo, Montserrat 1, 2 

1. Solicitude presentada extemporáneamente. 
2. Non cumprir os requisitos previstos na base 4 das bases específicas. 

 
O Tribunal acorda realizar o 1º exercicio da fase de oposición, de carácter obrigatorio e 
eliminatorio, o mércores día 22 de febreiro de 2017 ás 9:00 horas na sala de Xuntas 
de Goberno do Concello de Moaña.  

 
Moaña, 31 de xaneiro de 2017 
 
A secretaria do tribunal 
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