“WETWINE SOE1/P5/E0300 ¨Proxecto de cooperación transnacional para promover a
conservación e a protección do patrimonio natural do sector vitivinícola na zona SUDOE¨.
ARA

ANEXO I
PROBA DE ACREDITACIÓN DO COÑECEMENTO DO GALEGO
Conforme o disposto na base sétima da presente convocatoria, o coñecemento do idioma galego
acreditarase mediante o título Celga 4, curso de perfeccionamento da lingua galega ou
equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística
da Xunta de Galicia. No caso de que algún dos candidatos non poida acreditalo mediante o
anterior título, deberá superar unha proba de nivel da lingua galega.
Esta proba consistirá na resolución dun cuestionario de 30 preguntas tipo test con catro respostas
alternativas das cales so unha será a correcta, que será o resultante do sorteo entre dous
cuestionarios previamente elaborados pola Comisión de Selección. A efectos da puntuación
teranse en conta as seguintes normas:
-por cada dúas respostas incorrectas descontarase unha correcta;
-as respostas en branco non puntúan;
-as dobres respostas e as que non estean claras se considerarán incorrectas.

A proba á que se refiren estas bases será cualificada como apta ou non apta sendo necesario
obter un mínimo de 20 respostas para obter a cualificación de aptitude. No caso de ser non apta o
candidato/a quedará excluído/a.
O finaliza-lo exercicio cada aspirante poderá obter copia das respostas do seu cuestionario e no
prazo das vinte e catro horas seguintes á realización da proba, se farán públicas as respostas
correctas do cuestionario, no lugar de realización da proba, no taboleiro de anuncios do Ingacal e
na páxina web do Ingacal.
A Comisión de Selección concederá un prazo de dous (2) días dende a publicación das respostas
correctas do cuestionario para a formulación de reclamacións por parte dos aspirantes.
Transcorrido o anterior prazo de reclamacións, a Comisión de Selección publicará ao día seguinte
o resultado definitivo, e continuará co proceso selectivo.
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ANEXO II
Solicitude de participación na convocatoria para a contratación dun/ha titulado/a superior,
grao en enxeñería agronóma ou grao en enxeñería agrícola e agroalimentaria ou agrícola e
do medio rural. para o desenvolvemento do proxecto denominado WETWINE SOE1/P5/E0300
¨Proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do
patrimonio natural do sector vitivinícola na zona SUDOE¨
Apelidos:

Nome:

NIF:

Nº de afiliación á Seguridade social:

Enderezo:
Localidade:

Provincia:

Código Postal:

E-mail:

Data de nacemento:

Teléfono:
Nacionalidade:

Titulación:
De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, o interesado presta o seu consentimento expreso e inequívoco á incorporación dos
seus datos aos ficheiros existentes no Ingacal e ao tratamento dos mesmos.
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGO:
□ Copia cotexada do DNI
□ Currículo
□ Copia cotexada do título Celga 4 ou equivalente
□ Copia cotexada da titulación de licenciatura
□ Copia cotexada de doutoramento, masters e cursos de formación e especialización.
□ Carné de conducir (categoría B)
□ Certificado de Vida Laboral expedido pola Seguridade Social
□ Copia cotexada dos contratos de traballo
□ Copia cotexada dos certificados de participación en proxectos de I+D+i

□ Copia cotexada dos certificados de coñecemento do idioma francés e portugués
□ Copia cotexada das publicacións e documentos acreditativos da presentación de comunicacións orais

A presente documentación consta de ________ folios, numerados correlativamente do 1 ao _____
Lugar e data:
Sinatura
Asdo.:……………………………………………….

DIRECCIÓN DO INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA

ANEXO III
Materias sobre as que versará a entrevista na contratación dun/ha titulado/a superior, grao
en Enxeñería agronóma ou grao en enxeñeria agrícola e agroalimentaria ou agrícola e do
medio rural. para o desenvolvemento do proxecto denominado WETWINE SOE1/P5/E0300
¨Proxecto de cooperación transnacional para promover a conservación e a protección do
patrimonio natural do sector vitivinícola na zona SUDOE¨,

a) Xestión económico – administrativa do programa INTERREG SUDOE
b) Diseño, construcción e implementación del sistemas de valorización de residuos en
bodega.
c) Formulación y composición del fertilizantes para o seu uso en viticultura.
d) Impacto de los efluentes residuales vitivinícolas en el patrimonio natural.
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