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LISTA DEFINITIVA 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 coas 

referencias arriba indicadas.   
 

Rematado o prazo de subsanación de erros na documentación presentada, 

realizaronse o día 12/07/2022 as probas de coñecemento de inglés e galego nos 

niveis requeridos nas bases, aos candidatos que non xustificaron o seu coñecemento 

e que presentaran a documentación requerida nas bases, cos seguintes resultados: 

 

Angel Barreiro Pisos: Inglés APTO - Galego APTO 

Carlos Javier Fernández Santiago: Inglés APTO 

Héctor Vilar Carpente: Inglés APTO 

 

Son un total de 6 candidatos admitidos aspirantes aos postos, sendo un 100% de 

homes. As listas definitivas de candidatos/as admitidos e excluidos son as seguintes: 

 
 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

 

Apelidos e Nome Observacións 

Barreiro Pisos, Angel Cumpre os requisitos 

Cioppi Mettler, Andrés Cumpre os requisitos 

Fernández Santiago, Carlos Javier Cumpre os requisitos 

Prados Lence, Juan Cumpre os requisitos 

Tabarés Navarrete, Salvador Cumpre os requisitos 

Vilar Carpente, Héctor Cumpre os requisitos 

 

 

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. 

Cuartiella Vizcarro, Vanessa Falta presentar os seguintes documentos: 
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- 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 Incumpre 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. 

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. 

- 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. 
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- 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. 

- Modelo B.3 de méritos cuberto. 

 

 

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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