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B.3. MODELO PARA A VALORACIÓN DE MÉRITOS  

 
Cada candidato deberá cubrir o seguinte modelo cos méritos aportados, indicando con claridade a referencia á 
documentación xustificativa aportada. 
 
Numeraranse as páxinas da documentación xustificativa e indicarase en cada apartado o/s número/s de páxina/s que 
corresponde/n a cada xustificación. De non cubrirse de modo axeitado esta información os méritos poderían non ser 
avaliados pola comisión. 
 

CRITERIO MÉRITOS ALEGADOS  DOCUMENTACIÓN 
 
Inglés 
 

  

Publicacións científicas en Revistas 
Indexadas ou presentacións orais en 
congresos relacionadas con Grid ou 
Cloud 

  

Participación en proxectos de 
investigación sobre infraestruturas de 
computación Grid ou Cloud europeas 

  

Participación en proxectos de 
investigación internacionais, rexionais ou 
estatais relacionados con computación 
Grid ou Cloud 

  

Experiencia práctica en programación 
con Python, Perl, PHP, Django, 
Bootstrap, Dojo ou Java 

  

Experiencia práctica en administración 
de sistemas en contornos UNIX/LINUX 

  

Experiencia práctica e administración 
sistemas grid ou clusters de computación 

  

Certificacións oficiais Linux: 
RHCT, RHCE, LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3, NCLP 

  

 

Referencia do posto: EGI-ACE-21-TSP1 

DNI/NIE Nome  

  

Primeiro apelido  Segundo apelido  
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