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PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS DE BENEFICIARIOS E RESERVAS DO PROGRAMA "REENCONTROS NA 
TERRA" (Resolución do 9 de xuño de 2010 da Secretaría Xeral da Emigración, publicada no DOG nº 113 do 16-06-2010)  

PAÍS : BRASIL   Data publicación:     31/08/2010 
Data de realización: do 25 de outubro ao 7 de  
novembro de 2010 na R.T.L. do Carballiño 
(Ourense) 

De acordo co disposto no artigo 8º.2 da resolución mencionada e unha vez realizada a selección de beneficiarios publicase a relación de beneficiarios e 
reservas. A comisión de avaliación baremou as solicitudes admitidas segundo os criterios establecidos no art. 5º, criterios de selección da resolución, que son 
os seguintes:1. Considerarase como criterio preferente de selección ser beneficiario das prestacions económicas por ancianidade. 2. No caso de que 
quedasen prazas vacantes unha vez aplicado o criterio anterior, teranse en conta os solicitantes que non son beneficiarios das prestacións económicas por 
ancianidade, neste caso a orde de preferencia será a dada pola maior idade do solicitante. 3·. No caso de empate en calquera dos puntos anteriores, este 
desfarase pola orde alfabética dos apelidos e nome dos candidatos,empezando por aqueles cuxo primeiro apelido empece pola letra resultante no sorteo 
realizado en cumprimento do disposto no regulamento de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.  

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS 

Nº 

Nº REX. 
TELEMATICO 

N º REX. 
ORDINARIO APELIDOS NOME 

¿ACREDITA SER 
BENEFICIARIO DAS 

PRESTACIÓNS 
ECONÓMICAS POR 

ANCIANIDADE? 

DATA DE NACEMENTO 
APELIDOS DO 

CÓNXUXE 
NOME DO 
CÓNXUXE 

1 3841   ALVAREZ ANSIA JOSE LUIS NON 11/08/1936 COSTA NETTO 
ALVAREZ 

ROSA 

2   80407 BLANCO RODRIGUEZ JOSE NON 15/04/1937     

3   80540 FALCON GUIMIL JAIME NON 17/01/1926     

4 3734   MIGUEZ BOUZON JULIO SI 23/09/1927     

5 3842   PEREZ GESTO MARIA DE LOS ANGELES SI 10/04/1940 GONZALEZ GONZALEZ RAMON 

6   79895 RIGUEIRO RODRIGUEZ CARMEN SI 01/09/1936     
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7   79896 RODRIGUEZ  VALIÑA MANUEL SI 21/12/1943 LOPES VALIÑA ELZIRA DA 
CONCEIÇÃO 

         
IMPORTANTE: As persoas seleccionadas serán convocadas polas entidades colaboradoras en Brasil, a partir dos proximos días para efectuar o exame 
médico conforme se atopan nas condicións indicadas no artigo 2.1.6, recoñecemento que será coordinado polo médico acompañante do programa. 

         

RELACIÓN DE RESERVAS (segundo orde de prelación por número de reserva) 

Nº 
RESERVA 

Nº REX. 
TELEMATICO 

N º REX. 
ORDINARIO APELIDOS NOME 

¿ACREDITA SER 
BENEFICIARIO DAS 

PRESTACIÓNS 
ECONÓMICAS POR 

ANCIANIDADE? 

DATA DE NACEMENTO 
APELIDOS DO 

CÓNXUXE 
NOME DO 
CÓNXUXE 

1   80268 ALONSO OGANDO ELIGIO NON 03/06/1941 BORGES ALONSO MARIA 

3   80272 MOREIRA LEMA DOMINGO NON 14/10/1942 SBARRA DE MOREIRA ANA MARIA 

5   80429 MARTINEZ LEMA ETELVINO NON 19/08/1944 BARREIROS MARTINEZ DINORA 

7 3759   VAZQUEZ  RODRIGUEZ JESUS JOSE IGNACIO NON 18/04/1945 ALVES KRAEMER MARCIA 

9   80093 GUISANDE MANO ANA MARIA NON 06/01/1949     
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RECURSOS (Art. 8.8) 

As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas cabe interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o 
mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da relación de beneficiarios ou no prazo de tres meses 
contados a partir do día seguinte a aquel en que se entenda producido o acto presunto, no caso de resolucións desestimadas por silencio administrativo, de 
acordo co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 
Así mesmo, poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir 
do día seguinte ao da publicación da relación de beneficiarios ou no prazo de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se entenda 
producido o acto presunto, no caso de resolucións desestimadas por silencio administrativo, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo da 
xurisdición contencioso administrativa. 

 


