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RESULTADO DA SELECCIÓN DE UN TECNICO/A SUPERIOR DE PROXECTO 

EGI ACE 

O día 23 de febreiro publicáronse as puntuacións finais obtidas polos/as aspirantes 

que realizaron a entrevista persoal. Finalizado o prazo de reclamacións a estas 

puntuacións finais e non recibíndose alegacións ás mesmas, a Comisión de selección 

reuníuse para fixar as seguintes puntuacións definitivas no proceso selectivo. 

 

NOME MÉRITOS ENTREVISTA TOTAL 

Díez Lázaro, Rubén 22,50 2,50 25,00 

Grela Llerena, Cecilia 10,50 2,00 12,50 

 

A Comisión de Selección, en orde ás puntuacións anteriores obtidas no proceso 

selectivo propón a D. Rubén Díez Lázaro,  para o posto de Técnico/a Superior de 

Proxecto de referencia EGI-ACE-21-TSP1, por obter a máxima puntuación neste 

proceso e cumprir todos os requisitos para o posto. 

O candidato proposto deberá presentar na Secretaría da Fundación CESGA no prazo 

de tres (3) días a documentación relacionada no apartado cinco (5) das bases de 

convocatoria: 

- Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte. 

- Fotocopia compulsada do título presentado para o posto que foi 

seleccionado. 

- Orixinais das xustificacións do méritos alegados para a súa comparación. 

- Copia comparada, se fora o caso, do título CELGA 4 ou de 

perfeccionamento de galego ou equivalente. 

- Copia comparada, se fora o caso, da titulación de inglés ou outro tipo de 

acreditación/certificación equivalente atendendo á escala CEF 

(CommoEuropeanFramework). 

O prazo máximo de incorporación ao posto será de 30 días naturais. 

Dacordo ao punto nove (9) das bases de convocatoria queda en lista de agarda para 

posibles substitucións neste posto Cecilia Grela Llerena 

 

Para calquera consulta ou aclaración, por teléfono no 981 569810 (Secretaría) ou 

enviar correo a emprego@cesga.es 

En Santiago de Compostela (á data da sinatura dixital) 

Carlos Fernández Sánchez 

Presidente da Comisión de Selección 

Pablo Rey Mayo 

Secretario da Comisión de Selección 
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