COMISIÓN DE SELECCIÓN DESIGNADA PARA RESOLVE-LO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL
PARA O CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR - FUNDACIÓN CETMAR DUN/HA TÉCNICO/A SUPERIOR
PARA O PROXECTO SILENCIOS DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA PLEAMAR FINANCIADO POLA
UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DO FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA (FEMP).

ACTA Nº 4

PRESIDENTA:
PALOMA RUEDA CRESPO

SECRETARIO:
FERNANDO SAN QUINTÍN GARCÍA

VOGAL:
SILVIA TORRES LÓPEZ

Ás 9:30H horas do día 02 de junio de 2022 ten
lugar a reunión da comisión de selección á que se
refire a base 2.2 do Acordo da Directora do
CETMAR, do 10 de marzo de 2022, polo que se
anuncia a convocatoria do proceso selectivo de
persoal para a contratación dun técnico Superior
para dar apoio ás tarefas técnicas do proxecto
SILENCIOS da convocatoria da
Fundación
Biodiversidad dentro do Programa Pleamar
financiado pola Unión Europea a través do Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

A Presidenta abre a sesión dando lectura á acta anterior (nº 3) que se aproba co voto favorable
de tódolos membros presentes.

Seguidamente, de conformidade co sinalado na base 3.4.2 da convocatoria, procédese á realización da
entrevista persoal ás candidatas indicados na Acta Nº 3, comezando ás 09:30 horas e cunha puntuación
máxima de 3 puntos. Ás 10:15 horas finalizan as entrevistas.
A comisión acorda a valoración que se achega como Anexo I. De conformidade coa base 3.6 acórdase
xerar unha lista de agarda exclusiva para esta praza cos aspirantes que realizaron as dúas fases do
proceso selectivo, para o caso de renuncia, baixa temporal ou outra circunstancia que precise unha
cobertura da praza ofertada. Igualmente, coa finalidade de dar cumprimento ao sinalado na base 3.5,
acórdase a exposición no taboleiro de anuncios do CETMAR, así como na súa páxina web, da lista final
provisional, que comprende as puntuacións dos aspirantes en todas as fases do proceso selectivo.
Contra esta lista poderase presentar reclamación ante a comisión no prazo de tres (3) días hábiles,
contados dende o seguinte ao da súa exposición.
E, sendo as 10:15 horas do día do encabezado, sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Do
anteriormente exposto dou fe como Secretaria, co visto e prace da Presidenta.

Paloma Rueda Crespo
PRESIDENTA

Fernando San Quintín García
SECRETARIO

ANEXO I- ACTA 4
LISTA FINAL PROVISIONAL E LISTA DE AGARDA
PRAZA: UN/HA TÉCNICO/A SUPERIOR PARA O PROXECTO SILENCIOS

APELIDO/NOME
Fariña Pereiro, Arancha
Gómez Santos, Eva Luisa
González Loeda, Lorena
Rodríguez cañas, Iván
Vilariño Becerra, María Luz

TOTAL
MERITOS

0,60
6,60
8,10
0,00
8,00

ENTREVISTA

TOTAL

n.p.
2

10.1

2

10

n.p.: non presentada

Aspirante seleccionado provisional: Lorena González Loeda

As aspirantes que realizaron as dúas fases do proceso selectivo quedan incluídas nunha lista de agarda
exclusiva para esta praza, para o caso de renuncia, baixa temporal ou outra circunstancia que precise
unha cobertura da praza ofertada. Os chamamentos para dita cobertura realizaranse seguindo a orde
de puntuación acadada.

Contra esta lista poderase presentar reclamación ante a comisión no prazo de tres (3) días hábiles,
contados dende o seguinte ao da súa exposición.
Data de publicación: 02/06/2022
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