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LISTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS 

Ref: EKT-22-TP1 

Ref: EKT-22-TP2 

 
 

O día 22/06/2022 publicouse a oferta de Emprego, no Diario Oficial de Galicia (DOG) 

e no web do CESGA, para cubrir dous postos de Técnicos/as de Proxecto de Ref: 

EKT-22-TP1 e Ref: EKT-22-TP2   
 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, son trece (13) o total de persoas 

aspirantes das cales son homes un 85% e mulleres un 15%. As listas provisionais de 

candidatos/as aspirantes ao posto son as seguintes: 

 
 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

 

Apelidos e Nome Observacións 

Cioppi Mettler, Andrés  

Prados Lence, Juan  

Tabarés Navarrete, Salvador  

 

 

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS 

 

 

Apelidos e Nome Observacións 

Barreiro González, Pablo Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Certificado de coñecemento de inglés no nivel 

requerido (A2), se non se presenta deberá realizar 

a proba na data indicada abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

 

Barreiro Pisos, Angel Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 
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Cuartiella Vizcarro, Vanessa Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido(A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

Fernández Landeira, Álvaro Incumple titulación requerida. 

 

Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido(A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

Fernández Santiago, Carlos 

Javier 

Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia Titulación requerida. 

- Copia DNI. 

- Copia Expediente académico. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

López Patricio, Miguel Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Copia Expediente académico. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

 

Ramallo González, Ana María Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia Titulación requerida. 

- Copia DNI. 
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- Copia Expediente académico. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

Rodríguez Salgueiro, Martín Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia Titulación requerida. 

- Copia DNI. 

- Copia Expediente académico. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

Sevilla Martínez, Unai Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia titulación requerida ou pago taxas de 

expedición título.  

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

Vilar Carpente, Hector Falta presentar os seguintes documentos: 

- Modelo A.1 cuberto e asinado. 

- Modelo A.2 cuberto e asinado. 

- Copia DNI. 

- Certificado de coñecemento de galego 

(perfeccionamento ou Celga4) e certificado de 

coñecemento de inglés no nivel requerido (A2), se 

non se presentan deberá realizar as probas nas 

datas indicadas abaixo. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

 

 

Lembráse a necesidade de aportar a documentación xustificativa reseñada no 

apartado B.2.1 das bases de convocatoria para cada un dos criterios de méritos 

alegados no modelo B3, de non presentarse esta documentación xustificativa non 

poderán avaliarse os méritos alegados. 

 

Concédese prazo ata o luns 11 de xullo de 2022 para a subsanación de erros na 

documentación presentada ou aportar documentación adicional sobre os méritos 

alegados. Ao transcurso deste prazo publicaránse as listas definitivas de admitidos e 

excluídos. 
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Convócase o día 12 de xullo de 2022, no enderezo do CESGA ( Avenida de Vigo s/n 

Campus Vida – 15705 Santiago de Compostela ) ou en conexión remota ( para os 

que os que o soliciten a través do correo emprego@cesga.es ) para realizar as probas 

de coñecemento de inglés e/ou galego, no nivel requirido nas bases da 

convocatoria, ás persoas que non acreditaran o seu coñecemento mediante un 

certificado oficial no seguinte horario: 

Inglés: ás 10:00 h  

Galego: ás 11:00 h. 
 

Calquera consulta ou aclaración debe dirixirse a:  

emprego@cesga.es ou no tlfno. 981 569810  
 

Santiago de Compostela (á data da sinatura dixital) 

 

O director-xerente, 

 

Asdo.: Lois Orosa Nogueira 
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