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COMISIÓN DE SELECCIÓN DESIGNADA PARA RESOLVE-LO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL PARA O 

CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR - FUNDACIÓN CETMAR (1 PRAZA DE TÉCNICO de PROXECTO MATES 

(MARITIME ALLIANCE FOR FOSTERING THE EUROPEAN BLUE ECONOMY THROUGH A MARINE 

TECHNOLOGY SKILLINGS STRATEGY) – REF. 591889-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-SSA-B - ÁREA DE 

FORMACIÓN, CO-FINANCIADO POLO PROGRAMA ERASMUS+ DA COMISIÓN EUROPEA 

 

Nota informativa relativa á Acta 3 

 

O pasado día 10 de decembro publicóuse a Acta 3 do proceso selectivo da convocatoria do 

proceso selectivo de persoal para a contratación, por obra ou servicio determinado, para unha 

praza de técnico de proxecto para o proxecto MATES (MARITIME ALLIANCE FOR FOSTERING THE 

EUROPEAN BLUE ECONOMY THROUGH A MARINE TECHNOLOGY SKILLINGS STRATEGY) – REF. 591889-

EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-SSA-B.    

 

No mesmo relacionábase a listaxe de cualificacións e de candidatos que pasan á seguinte fase 

de entrevista, así como a data, hora e lugar de realización da mesma: día 18 de decembro de 

2018 ás 10:00 h na sede do Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR sito en Rúa Eduardo 

Cabelo S/n – Vigo. 

 

Así mesmo indicábase que se daban tres días hábiles contados a partir  do  seguinte  ao da súa 

exposición para formular reclamación ante a Comisión de Selección.  

Durante este prazo un dos candidatos, D. Sergio Poza García, formula reclamacións as súas 

cualificacións de méritos. 

A Comisión de Selección, en base ao análise pormenorizada das mesmas, resolve aceptar 

parcialmente as reclamacións expostas por D. Sergio Poza García. 

Doutra banda, outra das candidatas, Dª. Pilar  Somoza González, solicita ante a Comisión de 

Selección modificar a hora da súa entrevista, motivando con documentos oficiais a imposibilidade 

para acudir á hora prevista na Acta 3.  

A Comisión de Selección, en base  á  análise pormenorizada da documentación presentada,  

resolve atrasar a celebración da entrevista de Dª. Pilar  Somoza González ata as 13:00 h  do  mesmo 

día 18 de  decembro de 2018. 

En base ao anteriormente exposto e, tendo en conta que non houbo ningunha outra reclamación 

polo resto de candidatos, a Comisión de Selección emite a presente Acta 4 no que modifica as 

cualificacións finais dos candidatos e que se publica no día 14 de decembro de 2018. 


