
 
FUNDACIÓN CESGA 

1 TÉCNICO/A SUPERIOR DE PROXECTO 
Ref: EGI-ACE-21-TSP1 

 

 

LISTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS e EXCLUÍDAS 

 
REF: EGI-ACE-21-TSP1 

 

O día 6/10/2022 publícase a oferta de Emprego, no Diario Oficial de Galicia (DOG), 

e na web do CESGA. O día 13/10/2022 súspendese provisionalmente o prazo de 

presentación de solicitudes agardando resolver dúbidas por posibles cambios debido 

a lexislación laboral vixente. O día 24/01/2023 reábrese de novo o prazo de 

presentación de solicitudes ata o día 2/02/2023. 
 
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o total de persoas aspirantes son 

tres (3) das cales dúas (2) son homes (un 75%) e unha (1) muller (25%). As listas 

provisionais de candidatos/as aspirantes ao posto é a seguinte: 
 
CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

Apelidos Nome Observacións 

Díez Lázaro Rubén -Cumpre os requisitos para o posto 

Grela Llerena Cecilia -Cumpre os requisitos pero non 

presenta algúns dos xustificantes de 

méritos alegados (contratos e vida 

laboral). Se non se presentan non 

poderán avaliarse.  

 

 

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS: 

Apelidos Nome Observacións 

Novell Leruth Gerard - Non presenta copia  e certificación 

académica da titulación requerida para 

o posto (incumpre a titulación). 

- Non xustifica o coñecemento de 

galego e inglés no nivel requerido polo 

que no caso de ser admitido deberá 

realizar as probas indicadas nas bases. 

Non xustifica adecuadamente méritos 

alegados. 

 

 
Concédese un prazo de 3 días naturais para a posibilidade de reparar calquera erro 

subsanable na documentación presentada ou aportar documentación adicional sobre 

os méritos alegados. Ao transcurso deste prazo publicaranse as listas definitivas de 

admitidos/as e excluídos/as. 
 
Calquera consulta ou aclaración debe dirixirse a: emprego@cesga.es ou no tlfno. 981 

569810. 
 
En Santiago de Compostela (á data da sinatura dixital) 

 

O director-xerente, 

 

Asdo.: Lois Orosa Nogueira 
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