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CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE CONTRATO EN RÉXIME TEMPORAL, DE PERSOAL DE APOIO Á 

INVESTIGACIÓN PARA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIÑA DA UNIVERSIDADE DE 
VIGO CIM-UVIGO 01/2019 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN 

 

De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación, 
mediante contrato en réxime temporal, de persoal de apoio á investigación para o Centro de 
Investigación Mariña da Universidade de Vigo (CIM-UVIGO) e de acordo á axuda concedida, por 
resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 
2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, das Axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación 
singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

Completado, pola comisión o proceso de avaliación dos méritos alegados nas solicitudes 
admitidas, e de acordo coas bases que regulan o procedemento fanse públicos os resultados 
provisionais dos procesos de avaliación e as propostas provisionais de adxudicación, abríndose un 
prazo de reclamacións de 5 días hábiles, a partir do día seguinte da publicación da listaxe. Dito prazo 
rematará o 8 de febreiro de 2019. 

Transcorrido ese prazo publicaranse os resultados definitivos dos procesos de avaliación e as 
propostas definitivas de adxudicación. 

 

 

En Vigo, a 1 de febreiro de 2019 

 

 

 

 

Daniel Rey García 

Director do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo 
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Praza 1. Contrato de investigación pre-doctoral: "Centro Singular: EPHYSLAB 1-2019"  

Reforzo da Liña de investigación do CIM Observación do océano e cambio global 

 

Resultados Provisionais do proceso de avaliación dos candidatos/as admitidos/as 

NOME E APELIDOS Experiencia 
profesional Formación Entrevista TOTAL 

Fontán Alende, María Elena 8 10 - 18 
Rodriguez Riveiro, Rosalía 10 12 - 22 
Salvador Gimeno, Coral 20 20 40 80 
Souto Romero, Noelia 5 10 - 15 
 

  

Proposta Provisional de adxudicación 

NOME E APELIDOS 

Salvador Gimeno, Coral 
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Praza 2. Contrato de investigación post-doctoral “Centro Singular: FB2 1-2019” 

Reforzo da Liña de investigación do CIM Explotación sostible dos recursos mariños 

 

Resultados Provisionais do proceso de avaliación dos candidatos/as admitidos/as 

NOME E APELIDOS Experiencia 
profesional Formación TOTAL 

Ceinos Caride, Rosa María 3,5 0,7 4,25 
 

Acadando mais do mínimo esixido e sendo a única candidata, non é necesario a realización da 
entrevista persoal 

 

Proposta Provisional de adxudicación 

NOME E APELIDOS 

Ceinos Caride, Rosa María 
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