COMISIÓN DE SELECCIÓN DESIGNADA PARA RESOLVE-LO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL
PARA O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR - FUNDACIÓN CETMAR unha praza de AUXILIAR
TÉCNICO FP (CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE FP) PARA O PROXECTO SILENCIO
(PROGRAMA PLEAMAR DA FUNDACIÓN BIODIVERISAD COFINANCIADO POLO FONDO
EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP)
ACTA Nº 3

PRESIDENTA:
PALOMA RUEDA CRESPO
SECRETARIO:
FERNANDO SAN QUINTÍN GARCÍA
VOGAL:
SILVIA TORRES LÓPEZ

En Vigo, ás 11 horas do día 3 de marzo de
2021, na sede do CETMAR, ten lugar a sesión
de constitución da comisión de selección á
que se refire a base 2.2 do Acordo do 15 de
Xaneiro de 2021 da Directora Xerente de
CETMAR, polo que se
anuncia a
convocatoria do proceso selectivo de
persoal para a contratación, por obra ou
servicio determinado, para unha praza de
AUXILIAR TÉCNICO FP ( CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE FP) PARA O PROXECTO
SILENCIO
do
programa
Pleamar
da
Fundación Biodiversidad cofinanciado polo
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

A Presidenta abre a sesión dando lectura á acta anterior (nº 2) que se aproba co voto favorable
de tódolos membros presentes.
Cualifícase a proba escrita do único candidato presentado á mesma, quen tardou unha hora en
realizar a proba do total de dous dispoñibles para a mesma. Unha vez cualificada procédese á
valoración de méritos. Posteriormente acórdase a publicación do listado con ambas
calificacións no taboleiro do CETMAR, así como na súa páxina web. As bases da convocatoria
segundo o que se recolle no punto 3.4.1., establecen que soamente aqueles candidatos que
obtiveran unha puntuación igual ou superior a 45 puntos na proba escrita, accederán á seguinte
fase de entrevista. O referido listado, que se achega como Anexo I, comprende a puntuación
acadada polos aspirantes, que poderán formular reclamación contra a mesma ante a comisión,
no prazo de (3) días hábiles.
Polo tanto e á vista das calificacións, queda convocado para a entrevista, que terá lugar o
próximo 9 de marzo de 2021 as 9:30h. na sede do CETMAR: Cristian Simoes Fernández.
E, sendo as 11:30 horas do día do encabezado da acta, sen máis asuntos que tratar, levántase a
sesión.
Do anteriormente exposto dou fe como secretario, co visto e prace do Presidente.

Paloma Rueda Crespo
PRESIDENTA

Fernando San Quintín García
SECRETARIO

ANEXO I – ACTA 3
LISTADO DE CUALIFICACIÓNS
CATEGORÍA: 1 PRAZA AUXILIAR TÉCNICO FP (CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE FP) PARA O
PROXECTO SILENCIO DO PROGRAMA PLEAMAR DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD,
COFINANCIADO CON FONDOS FEMP.
APELIDO/NOME

PROBA
TEORICA

TOTAL
MERITOS

TOTAL

54

16,6

70,6

Simoes Fernández , Cristian
Noguerol Loli, Pedro

NP

N.P.: Non presentado
N.A.: No apto, puntuación < 45 ptos
DATA DE PUBLICACIÓN: 5 de marzo de 2021
-

A proba escrita é de carácter eliminatorio, e para pasar á seguinte fase do proceso selectivo
deberá acadarse como mínimo unha puntuación de 45 puntos.
Contra este listado poderase formular reclamación ante a comisión, no prazo de (3) días
habiles
Convócase ao candidato que superoú o corte á entrevista persoal, para o día 9 de marzo ás
9:30 h. A entrevista realizarase nas instalacións de Cetmar. É obrigatorio o uso de máscarilla,
ademais de ter en vigor o DNI
En calquera fase do proceso selectivo poderase solicitar ás persoas candidatas a
presentación da documentación orixinal soporte dos méritos e da experiencia profesional así
como outra para a súa acreditación.

ASPIRANTE QUE PASA Á ENTREVISTA: Simoes Fernández,Cristian

