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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. 
 

MÉRITOS CRITERIO MÉRITOS ALEGADOS  
DOCUMENTACIÓN 

PUNTUACIÓN 
ALEGADA 

Experiencia práctica en 
tecnoloxías afíns ás 
actividades do posto 

0,5 puntos por mes de 
experiencia práctica en 
actividades afíns as do 
posto. 
Puntuación máxima: 
20 puntos 

 

 

Formación en 
tecnoloxías afíns as 
actividades do posto 

0,1 puntos por cada 
10h de formación 
alineada cos obxectivos 
do proxecto 
2 puntos por 
certificacións oficiais 
afíns ao posto (por 
exemplo Cloudera 
CCA175, CCA131, 
CCA159, DE575, 
HDPCA, HDPCD, RHCE, 
LPIC-2 ou LPIC-3) 
5 puntos por 
certificación PMP 
2 puntos por outras 
certificacións oficiais 
de xestión de 
proxectos ou ITIL 
5 puntos por Master de 
Big Data, Data Science, 
HPC, ou destas áreas. 
10 puntos por 
Doutoramento afín ás 
actividades do posto: 
Big Data, HPC, IA, 
Ciencias Mariñas. 
Puntuación máxima: 
15 puntos 

  

 

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

  

Referencia do posto: CCMM-23-TPS1 

DNI/NIE Nome  

  

Primeiro apelido  Segundo apelido  
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Participación en 
proxectos de 
investigación 
internacionais, 
rexionais ou estatais 
sobre temáticas afíns 
as do posto 

0,5 puntos por mes de 
experiencia en 
proxectos 
internacionais afíns 
0,2 puntos por mes de 
experiencia en 
proxectos rexionais ou 
estatais afíns 
 
Puntuación máxima: 
20 puntos 

  

Inglés 

2,0 puntos por 
certificación B2 
3,5 puntos por 
certificación C1 
5,0 puntos por 
certificación C2 
 
Valorarase só o nivel 
máis alto 
 
Puntuación máxima: 
5 puntos 

  

 
 
Santiago de Compostela,             de                                  do 
 
Asinado/A data da sinatura electrónica 
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