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LISTA PROVISIONAL PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS 

REF: CCMM-23-TSP1 
O día 28/02/2023 publícase a oferta de Emprego, no Diario Oficial de Galicia (DOG) 

e na web do CESGA, para cubrir un posto de Técnico/a de Superior de Proxecto de 

Ref: CCMM-23-TSP1 
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, son sete (7) o total de persoas 

aspirantes, das cales, un 57% son homes, e un 43% son mulleres. A relación 

provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as son as seguintes: 

 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS: 

Apelidos e Nome Observacións 

Barros Vázquez, Laura Faltan documentos que xustifiquen os méritos 

alegados (declaración responsable, contratos) 

Caride-Tabares Sánchez, 

Alvaro 

Faltan documentos que xustifiquen os méritos 

alegados (contratos, vida laboral..).  

Grela Llerena, Cecilia  

Iglesias Allones, José Luis  

Penas Franqueira, Adela  

CANDIDATOS/AS EXCLUIDOS/AS 

Apelidos e Nome Observacións 

Gine Vázquez, Iago Non acredita coñecemento de galego no nivel 

requirido, polo que se non o xustifica deberá 

realizar a proba no día indicado a continuación. 

Falta completar solicitude A.1 (marcar a relación da 

documentación presentada) e faltan documentos 

que xustifiquen os méritos alegados (contratos, 

declaración responsable, contratos, vida laboral) 

Guzmán Vázquez, Francisco Non presenta a documentación relacionada no 

punto 5 das bases da convocatoria. 

Convócase para realizar a proba de coñecemento de galego aos que non o 

acreditaran, no nivel requirido nas bases da convocatoria, o día 23/03/2023 ás 

9:00 horas. 

Lembráse a necesidade de aportar a documentación relacionada no punto 5 das 

bases, para ser admitido neste proceso selectivo. Tamén deberá presentarse a 

documentación xustificativa reseñada no apartado B.2.1 das bases de convocatoria 

para cada un dos criterios de méritos alegados no modelo B3, de non presentarse 

esta documentación xustificativa non poderán avaliarse os méritos alegados. 

Concédese un prazo de tres días ata o mércores 22/03/2023 para a posibilidade 

de reparar erros na documentación presentada ou aportar documentación adicional 

sobre os méritos alegados. Ao transcurso deste prazo publicaránse as listas 

definitivas de admitidos e excluídos. 
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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