ACTA nº3 DA COMISIÓN DE SELECCIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A:

CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO I MEDIANTE UN CONTRATO POR OBRA OU SERVIZO DE
DURACIÓN DETERMINADA PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO DE
INVESTIGACIÓN TITULADO: “TECNOLOXÍAS PARA A DETECCIÓN RÁPIDA E CONTROL
SECTORIAL DO IMPACTO DAS MICOTOXINAS NA NUTRICIÓN ANIMAL EN GALICIA
(GALAC)”,” (Ref. IN852A 2016/103).

ASISTENTES:
-Thierry Dagnac, Presidente
-Gonzalo Flores Calvete, Secretario
-Teresa Moreno López, Vogal



En Mabegondo, no Centro de investigación agrarias de Mabegondo (CIAM),
sendo as 14h00 do 11 de xaneiro de 2018, reúnese a comisión que calificará o
proceso selectivo para a contratación dun técnico I mediante un contrato por
obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto
de investigación titulado: “TECNOLOXÍAS PARA A DETECCIÓN RÁPIDA E CONTROL
SECTORIAL DO IMPACTO DAS MICOTOXINAS NA NUTRICIÓN ANIMAL EN GALICIA
(GALAC)”,” (Ref. IN852A 2016/103), nomeada por RESOLUCIÓN da dirección do
Instituto Galego da Calidade Alimentaria, Ingacal, do 21 de novembro, coa
asistencia das persoas antes relacionadas e coa seguinte orde do día:



Trátase de avaliar a proba práctica que tivo lugar hoxe no CIAM entre as 9 h30 e
as 13 h30 para os 3 candidatos convocados, segundo a descrición incluída nas
bases da convocatoria (parágrafo 8.3.A). No caso que os aspirantes superen, ou
igualen, o limiar establecido nas bases da convocatoria (8/12) para a proba
práctica, trátase tamén de avaliar os méritos segundo os criterios establecidos
no parágrafo 8.3. B das devanditas bases.



Punto primeiro. Avaliación das respostas achegadas por cada aspirante acerca
dos 8 temas descritos no Anexo III da convocatoria durante a fase de diálogo.



Punto segundo. Avaliación da proba práctica realizada por cada aspirante.



Punto terceiro. Elaboración das puntuacións da proba práctica.



Punto cuarto. Avaliación dos méritos e elaboración das puntuacións
correspondentes.



Punto quinto. Elaboración da listaxe provisional coas puntuacións obtidas por
cada aspirante nas dúas fases, quedando establecida como indicado a
continuación:

ASPIRANTES
ROCÍO FACORRO SOUTO
TAMARA RODRÍGUEZ CABO
MANUEL VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ



NOTA PROBA
PRÁCTICA
11,5
9,5

NOTA MÉRITOS

NOTA FINAL

6,14
6,80

17,64
16,30
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Punto sexto. Acordar a publicación da listaxe provisional coas puntuacións
obtidas, no portal web e no taboleiro de anuncios do Ingacal. Lémbrase aos
candidatos que dispoñen de 3 días hábiles desde a publicación desta listaxe, para
presentar alegacións segundo o descrito no parágrafo 9 da convocatoria.

Non habendo outros asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 15h00, no lugar e
data señalados anteriormente. O que certifico como secretario da comisión, co visto e
prace do seu presidente.

