CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN, MEDIANTE
CONTRATO EN RÉXIME TEMPORAL, DE PERSOAL DE APOIO Á XESTIÓN, INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARIÑA DA UNIVERSIDADE DE VIGO,
CIM-UVigo

LISTAXE PROVISIONAL DE ADXUDICACIÓN
De conformidade coas bases que regulan o procedemento para a selección para a contratación de
persoal, mediante contrato en réxime temporal, de acordo á axuda concedida ao Centro de Investigación
Mariña da Universidade de Vigo, CIM-UVigo, por resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se
conceden as axudas da Orde do 19 de setembro de 2019 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 do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (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 20 de febreiro de 2020
as 15:00.
Transcorrido ese prazo publicaranse os resultados definitivos dos procesos de avaliación e as
propostas definitivas de adxudicación.

En Vigo, a 13 de febreiro de 2020

REY GARCIA
DANIEL 34727000J
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Daniel Rey García
Director do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade
"Unha maneira de facer Europa"

Praza 1. Coordinador/a de Xestión e Apoio a Investigación (CXAI)
Resultados Provisionais do proceso de avaliación dos candidatos admitidos
NOME E APELIDOS
María Rosario de la Huz Serrano
Proposta Provisional de adxudicación
NOME E APELIDOS
María Rosario de la Huz Serrano

Praza 2. Coordinador/a de actividades de Innovación e Transferencia (CIT)
Resultados Provisionais do proceso de avaliación dos candidatos admitidos
NOME E APELIDOS
Cristina Quelle Gómez
Proposta Provisional de adxudicación
NOME E APELIDOS
Cristina Quelle Gómez
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