
 

FE DE ERRATAS 

  
Faise constar que na páxinas 10-11, do apartado III.I.2. Formación e Outros Meritos das  BASES QUE 
REXIRAN O PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN/HA 
TÉCNICO/A   SUPERIOR PARA  O APOIO AOS TRABALLOS PREVISTOS  NO SERVIZO  DE 
APOIO Á CONSELLERÍA A TRAVÉS DO CIMA, NA ANÁLISE DAS POBOACIÓNS DE SEMENTE 
DE MEXILLÓN NO INTERMAREAL ROCHOSO, NA AVALIACIÓN DE NOVOS SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE SEMENTE E AO DESENVOLVEMENTO DE NOVOS SISTEMAS DE 
PRODUCIÓN DE SEMENTE EN CONDICIÓNS CONTROLADAS, se advertiu un erro na 
puntuación. 
 
 
 
DICE: 
 
III.I.2.  Formación e Outros Méritos  

1. Doutorado  vinculado a algunha das  temáticas indicadas no apartado 1: 2 puntos (máximo de  
2 puntos neste apartado). 

2. Outros Másters (a maiores do requirido)  vinculado a algunha das temáticas indicadas no 
apartado 1. (máximo de  1 puntos neste apartado). 

3. Cursos de especialización de máis de 150 horas en temáticas relacionadas coas descritas no 
apartado 1: 0,5 puntos por curso (máximo de 1 punto neste apartado). 

4. Outros cursos de máis de 20 horas relacionados co deseño e mantemento de instalacións de 
monitorización mariña in-situ e co mostraxes biolóxicos de procesos no medio mariño: 0,1 
puntos por curso (máximo de 1 puntos neste apartado). 

5. Participación en campañas oceanográficas ou biolóxicas no medio mariño . 0,1 punto por día 
embarcado (máximo de 1 puntos neste apartado). 

6. Participación en actividades de divulgación científica. 0,2 puntos por  actividade. (máximo de 
1 punto neste apartado). 

7. Artigos relacionados con as temáticas indicadas no apartado 1 en revistas científicas. Como 
primeiro autor 0,20 puntos por artigo e como coautor 0,1 puntos por artigo) (máximo de 2 
puntos neste apartado). 

8. Comunicacións a Congresos, Libros ou Capítulos de Libro en editoriais recoñecidas no ámbito 
propio da praza: 0,1 puntos por produto (máximo de 1 punto neste apartado). 

9.  Outros méritos relacionados co perfil da praza (ata un máximo de 2 puntos no sub-
apartado):  

8.1. Participación en proxectos: ata 0,1 puntos por proxecto. 

8.2. Organización de congresos, eventos, reunións técnicas, seminarios: ata 0,2 puntos 

por actividade. 

8.3. Premios e becas: ata 0,2 puntos por actividade. 

10. Idiomas  

Coñecemento de idioma inglés (máximo de 1 punto neste apartado) 

             - Nivel alto (C1: Usuario competente: Certificate in Advanced English (CAE): 1 punto. 

          - Nivel medio: (B2: Usuario autónomo: First Certificate in English (FCE): 0,5 punto.  

 



 

O nivel de inglés deberá ser acreditado mediante título oficial recoñecido (Cambridge (ESOL), 

Trinity College London (TESOL), ou similar), ou  Escola oficial de Idiomas EOI axustándose á Táboa 

de equivalencias con respecto ó Marco Europeo de Referencia  

Será necesario remitir orixinal ou fotocopia dos títulos o certificados, con expresión do número de 

horas acreditadas na acción formativa de todos os cursos avaliados. 

Será necesario tamén remitir documentación acreditativa, orixinais ou copias das publicacións ou 

actas, índice dos libros, premios ou becas.  

A puntuación máxima conxunta do apartado 2 será de 13 puntos. 

 
 
 
E DEBE DICIR: 
 
III.I.2.  Formación e Outros Méritos  

1. Doutorado  vinculado a algunha das  temáticas indicadas no apartado 1: 2,75 puntos (máximo 
de  2,75 puntos neste apartado). 

2. Outros Másters (a maiores do requirido)  vinculado a algunha das temáticas indicadas no 
apartado 1: 1,5 puntos por máster (máximo de  1,5 puntos neste apartado). 

3. Cursos de especialización de máis de 150 horas en temáticas relacionadas coas descritas no 
apartado 1: 0,75 puntos por curso (máximo de 1,5 punto neste apartado). 

4. Outros cursos de máis de 20 horas relacionados co deseño e mantemento de instalacións de 
monitorización mariña in-situ e co mostraxes biolóxicos de procesos no medio mariño: 0,15 
puntos por curso (máximo de 1,5 puntos neste apartado). 

5. Participación en campañas oceanográficas ou biolóxicas no medio mariño . 0,15 punto por día 
embarcado (máximo de 1,5 puntos neste apartado). 

6. Participación en actividades de divulgación científica. 0,25 puntos por  actividade. (máximo 
de 1,5 punto neste apartado). 

7. Artigos relacionados con as temáticas indicadas no apartado 1 en revistas científicas. Como 
primeiro autor 0,30 puntos por artigo e como coautor 0,15 puntos por artigo)(máximo de 
2,75 puntos neste apartado). 

8. Comunicacións a Congresos, Libros ou Capítulos de Libro en editoriais recoñecidas no ámbito 
propio da praza: 0,15 puntos por produto(máximo de 1,5 punto neste apartado). 

9.  Outros méritos relacionados co perfil da praza (ata un máximo de 3 puntos no sub-
apartado):  

8.1. Participación en proxectos: ata 0,15 puntos por proxecto. 

8.2. Organización de congresos, eventos, reunións técnicas, seminarios: ata 0,30 

puntos por actividade. 

8.3. Premios e becas: ata 0,30 puntos por actividade. 

10. Idiomas  

Coñecemento de idioma inglés (máximo de 1,5 punto neste apartado) 

             - Nivel alto (C1: Usuario competente: Certificate in Advanced English (CAE): 1,5 punto. 

          - Nivel medio: (B2: Usuario autónomo: First Certificate in English (FCE): 1 punto.  



 

O nivel de inglés deberá ser acreditado mediante título oficial recoñecido (Cambridge (ESOL), 

Trinity College London (TESOL), ou similar), ou  Escola oficial de Idiomas EOI axustándose á Táboa 

de equivalencias con respecto ó Marco Europeo de Referencia  

Será necesario remitir orixinal ou fotocopia dos títulos o certificados, con expresión do número de 

horas acreditadas na acción formativa de todos os cursos avaliados. 

Será necesario tamén remitir documentación acreditativa, orixinais ou copias das publicacións ou 

actas, índice dos libros, premios ou becas.  

A puntuación máxima conxunta do apartado 2 será de 19 puntos. 

 
 
 
Data de publicación: 24/02/2023. Esto non afecta ao prazo de presentación de solicitudes. 
 
 
 

Vigo, a 24 de febreiro de 2023 
 

O Secretario Xeral da Comisión de Selección 
 
 
 
 
 

Fernando San Quintín García 


