COMISIÓN DE SELECCIÓN DESIGNADA PARA RESOLVE-LO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL
PARA O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR - FUNDACIÓN CETMAR unha praza de TÉCNICO
SUPERIOR PARA O PROXECTO SILENCIO ( PROGRAMA PLEAMAR DA FUNDACIÓN BIODIVERISAD
COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP)
ACTA Nº 1
PRESIDENTA:
PALOMA RUEDA CRESPO
SECRETARIO:
FERNANDO SAN QUINTÍN GARCÍA
VOGAL:
SILVIA TORRES LÓPEZ

En Vigo, ás 9:30h horas do día 2 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
TÉCNICO SUPERIOR PARA O PROXECTO
SILENCIO
do
programa
Pleamar
da
Fundación Biodiversidad cofinanciado polo
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Abre a sesión a Presidenta da comisión, anunciando a constitución da comisión e o inicio do
proceso selectivo para a praza indicada no encabezamento da presente acta. A Comisión
queda composta por Paloma Rueda Crespo, como presidenta; Fernando San Quintín García
como secretario; e Silvia Torres López, como vogal.
A Presidenta da lectura ao artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, manifestando aos membros
da comisión que neles non concorren causas de abstención. Igualmente, manifestan non ter
realizado, nos seis anos anteriores á convocatoria, tarefas específicas de preparación de
aspirantes. Asemade, declaran posuír o nivel de titulación axeitado para formar parte da
comisión.
Seguidamente, a Presidenta presenta as solicitudes e documentación entregadas polos
aspirantes, iniciándose a comprobación dos requisitos de admisión.
Finalizada a comprobación, elabóranse as listas provisionais de admitidos e de excluídos que
figuran como anexo I da presente acta.
De conformidade co sinalado na base 3.3 do acordo antes citado, a exposición das listas
provisionais de solicitantes admitidos e excluídos (Anexo I), especificando as causas de exclusión,
se realizará a través do taboleiro de anuncios e da Web do CETMAR, a fin de que os afectados
efectúen ás alegacións que consideren oportunas, no prazo de 3 días hábiles, contados dende
a data de publicación das listas no taboleiro.
E, sendo as 11:00 horas do día do encabezado, sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
Do anteriormente exposto dou fe como Secretario, co visto e prace da Presidente.

Paloma Rueda Crespo
Presidenta

Fernando San Quintín García
Secretario

ANEXO I – ACTA 1
LISTA PROVISIONAL DE CANDIDATURAS ADMITIDAS
CATEGORÍA: 1 PRAZA TÉCNICO SUPERIOR PARA O PROXECTO SILENCIO DO PROGRAMA PLEAMAR
DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, COFINANCIADO CON FONDOS FEMP.
APELIDO/NOME

OBSERVACIÓNS

Almécija Pereda, Clara
Ameal Romero, Alba
Araujo De Miguel, Begoña

Falta acreditación CELGA 4

Bastero Davila, Ana María
Ferrer Aguilar María José
Guitián Bermejo, José
López –Doriga Sandoval Uxía
Lorenzo Álvarez, Marta
Millán Oubiña, Ana María
Otero Ojea Sandra
Regueira Muñíz, María
Román Rodríguez, Mª Cristina
Santiago Nieto, Melisa
Vidal Rodriguez, Ana
O prazo para efectuar reclamacións ou aportar documentación adicional é de tres días hábiles
dende o día seguinte da publicación desta lista provisional.
Data de publicación: 2 de marzo de 2021
Non hay candidaturas excluídas.
En calquera fase do proceso selectivo poderase solicitar as persoas candidatas a presentación
da documentación orixinal soporte dos méritos e da experiencia profesional así como outra para
a súa acreditación.

