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R
-TSP

Reunida a comisión para a valoración da documentación relativa aos méritos presentados
polos aspirantes admitidos e que cumpren os requisitos sinalados na convocatoria do
posto, obtivéronse as seguintes puntuacións provisionais para cada un dos criterios
fixados nas bases:
NOME

C.1

Barreiro Pisos, Angel
Cioppi Mettler, Andrés

4

Fernández Santiago, Carlos
Javier
Prados Lence, Juan
Tabarés Navarrete, Salvador
Vilar Carpente, Héctor

C.2

C.3

C.4

C.5

Total

7,54

7,54

8,00

12,00

7,92

7,92

8,38

8,38

4

9,42

3

7,00

10

2

25,42
10,00

C.1. Outros estudos superiores ou Máster que complementen a titulación requirida: 4
puntos por FP da rama Informática de grao superior; 4 puntos por grao universitario en
Informática ou Tecnoloxías da Información; 3 puntos por Curso de Especialización FP da
rama de Informática e Comunicacións.
C.2. Expediente académico da titulación requirida: ata 10 puntos, avaliados tendo en
conta só unha das titulacións requiridas para o acceso ao proceso de selección.
C.3. Experiencia na configuración, xestión de tecnoloxías, aplicacións e plataformas web:
2 puntos por cada traballo realizado en programación en contornos linux open source
(Apache, nginx, MariaDB/MySQL/PostgreSQL, etc.), equivalente a 50 horas de
desenvolvemento cun máximo de 3 puntos; 2 puntos por mes de experiencia práctica na
xestión de plataformas en contornas linux open source (Apache, nginx,
MariaDB/MySQL/PostgreSQL, WebRTC, etc.) cun máximo de 10 puntos; 1 punto por mes
de experiencia práctica en programación web con outras tecnoloxías, cun máximo de 5
puntos; 1 punto por cada traballo realizado por conta propia con programación en
contornas web con outras tecnoloxías, equivalente a 50 horas de desenvolvemento cun
máximo de 2 puntos
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C.4. Experiencia en elaboración de aplicacións móbiles Android, IOS ou híbridas: 2
puntos por aplicación (equivalente a 50 horas de desenvolvemento).
C.5. Formación en tecnoloxías asociadas ao e-Learning ou desenvolvemento de
aplicacións web: 0,5 puntos por cada 10 horas cun máximo 2 puntos por curso en
programación
en
contornos
linux
open
source
(Apache,
nginx,
MariaDB/MySQL/PostgreSQL, WebRTC, etc), ou desenvolvemento de apps móbiles.
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Concédese aos aspirantes un prazo de 3 días naturais, contados a partir do seguinte ao
desta publicación (ata o 18 de xullo de 2022, incluído éste) para a presentación de
posibles reclamacións, que terán que facer por escrito dirixido á Presidenta da Comisión
de Selección.

R

Para calquera consulta ou aclaración no teléfono 981 569810 (Pilar Iglesias) ou enviar
-TSP
correo a emprego@cesga.es
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Asinado por: RODRIGUEZ MALMIERCA, MARIA JOSE
Cargo: ADMINISTRADORA E-LEARNING
Data e hora: 14/07/2022 14:11:03

Asinado por: COSTAS LAGO, NATALIA
Cargo: TÉCNICA SUPERIOR COMUNICACIÓNS
Data e hora: 14/07/2022 14:14:50

En Santiago de Compostela (á data da sinatura dixital)

Asdo.: María José Rodríguez Malmierca
Presidenta Comisión de Selección

Asdo.: Natalia Costas Lago
Secretaria Comisión de Selección

