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RESOLUCIÓN 

REF: IMATH09-TSP1 
 
Os resultados da valoración dos méritos, as entrevistas e probas realizadas polos 
aspirantes no proceso de Selección para o posto de REF: IMATH09-TSP1 son os 
seguintes:  

 

Apelidos Nome Expe-
dente 

Inglés Dou-
torado 

Coñece-
mentos 

Expe-
riencia 

Entre-
vista 

Total 

Alonso Alonso Mª Teresa 
 

0,95 0 0 1 3,2 3 8,15 

García Magariños Manuel 2,85 2 0 2 1,7 N/P - 
Rodríguez 
Girondo 

Mª del Mar 1,05 0 0 2 2,9 2 7,95 

López Veiga David 0,51 0 0 0 0 0 0,51 

 
Vista a documentación presentada e a puntuación obtida polos aspirantes, a 
Comisión de Selección propón a  Alonso Alonso, Mª Teresa para o Posto de 
Técnico Superior de Proxecto, por obter a máxima puntuación neste Proceso de 
Selección. 
O aspirante seleccionado deberá presentar nas dependencias do Fundación CESGA, 
no prazo de 10 días, os seguintes documentos: 

a) Fotocopia compulsada do D.N.I. ou pasaporte. 
b) Fotocopia compulsada do título esixido na base I ou certificación 
académica que acredite ter realizado todos os estudos para a obtención do 
título ou, se é o caso, documento que acredite fidedignamente a posesión do 
correspondente título académico. 
c) Orixinal das xustificacións dos méritos alegados para o seu cotexo. 
d) Copia cotexada do título de perfeccionamento en lingua galega ou dos 
estudos equivalentes homologados polo órgano competente en materia de 
política lingüística no caso de que así se presentara no momento da 
solicitude. 

Concédese aos aspirantes un prazo de 3 días naturais, contados a partir do 
seguinte ao da súa publicación, para a presentación de posibles reclamacións, que 
terán que facer por escrito dirixido ao Presidente da Comisión de Selección. 
Para calquera consulta ou aclaración chamar ao tlfno. 981 569810 (Pilar Iglesias) 
ou enviar a emprego@cesga.es 
 

En Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2009 
 
 
 

 


