Cuerpos docentes universitarios


Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la
que se suspende cautelarmente la de 10 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
o PDF (BOE-A-2014-3827 - 2 págs. - 141 KB)
o Otros formatos

Nº 67 Luns, 7 de abril de 2014
Universidade da Coruña


RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2014 pola que se fai pública a relación definitiva de
persoas aprobadas nas probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico superior en
química (CIT), vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral, convocadas por
Resolución do 6 de abril de 2011.
Descargar PDF

Nº 68 Martes, 8 de abril de 2014
Universidade de Santiago de Compostela


RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se modifica a composición do tribunal
cualificador das probas selectivas para cubrir dúas prazas da categoría profesional de
técnico/a especialista en instalacións desta universidade.
Descargar PDF
 RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2014 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva
de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes pola quenda de
acceso libre á realización do primeiro exercicio (probas de lingua galega) do proceso selectivo
para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a de investigación, área bioloxíasaúde (leira de prácticas), grupo III, desta universidade.
Descargar PDF

Nº 69 Mércores, 9 de abril de 2014
Universidade de Santiago de Compostela


RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2014 pola que se publica a oferta de emprego público
(OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2014.

Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014 pola que se aproban e fan públicas as listaxes
definitivas de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes pola
quenda de promoción interna á realización do segundo exercicio do proceso selectivo para
cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a de prevención de riscos laborais, nas
especialidades de seguridade no traballo ou hixiene industrial ou ergonomía e psicosocioloxía
aplicada, grupo II, desta universidade.
Descargar PDF



RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014 pola que se aproban e fan públicas as listaxes
definitivas de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes pola
quenda de promoción interna á realización do segundo exercicio do proceso selectivo para
cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a de prevención de riscos laborais, nas
especialidades de seguridade no traballo, hixiene industrial e ergonomía e psicosocioloxía
aplicada, grupo II, desta universidade.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes
definitivas de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas aspirantes pola
quenda de promoción interna á realización do segundo exercicio do proceso selectivo para
cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a de prevención de riscos laborais,
especialidade seguridade no traballo, grupo II desta universidade.
Descargar PDF

Nº 71 Venres, 11 de abril de 2014
Universidade de Santiago de Compostela


RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2014 pola que se aproba e fai pública a listaxe provisional
de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir tres prazas da categoría
profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade química (resonancia
magnética), grupo III desta universidade, dúas pola quenda de promoción interna e unha pola
quenda de acceso libre.
Descargar PDF
 RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2014 pola que se aproba e fai pública a listaxe provisional
de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir dúas prazas da categoría
profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade química (raios X), grupo III
desta universidade, unha pola quenda de promoción interna e unha pola quenda de acceso
libre.
Descargar PDF
 RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2014 pola que se aproban e fan públicas as listaxes
provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir unha praza da
categoría profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade química (análise
elemental), grupo III desta universidade, pola quenda de promoción interna e pola quenda de
acceso libre.
Descargar PDF

Actualidade- Portada
11 de abril do 2014
II Xornada Universitaria Galega en Xénero
Aberto o prazo de envío de resumos
10 de abril do 2014[Cursos]
Formación cooperativa para persoas que queren emprender
Obradoiro
8 de abril do 2014
Concurso de preincubadoras de empresas de base tecnolóxica
Campus do Mar

Actualidade- Pas
11 de abril do 2014
Contrato no SAI para técnico/a superior FP. Ref. 2014/CP/046
11 de abril do 2014
Resultados das eleccións parciais á Xunta de PAS Funcionario
11 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática para enxeñeiro/a inf. Ref. 2014/CP/045
11 de abril do 2014
Contrato no CITEEC para licenciado, enxeñeiro ou arquitecto. Ref. 2014/CP/044
11 de abril do 2014
Solicitudes admitidas e excluídas para os cursos de verán
11 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática. Ref. 2014/CP/043
11 de abril do 2014[Persoal]
Puntuación provisional do 3.º exercicio técnicos/as de xestión
8 de abril do 2014
Contrato na Fac. de Informática para enxeñeiro/a informático. Ref. 2014/CP/042
7 de abril do 2014[Persoal]
Puntuación definitiva do 2.º exercicio de técnico/a en prevención
7 de abril do 2014[Persoal]
Relación definitiva de persoas aprobadas técnico/a superior química

OUTROS- PAS
11 de abril do 2014
Contrato no SAI para técnico/a superior FP. Ref. 2014/CP/046
11 de abril do 2014
Resultados das eleccións parciais á Xunta de PAS Funcionario
11 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática para enxeñeiro/a inf. Ref. 2014/CP/045
11 de abril do 2014
Contrato no CITEEC para licenciado, enxeñeiro ou arquitecto. Ref. 2014/CP/044
11 de abril do 2014
Solicitudes admitidas e excluídas para os cursos de verán
11 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática. Ref. 2014/CP/043
8 de abril do 2014
Contrato na Fac. de Informática para enxeñeiro/a informático. Ref. 2014/CP/042

PERSOAL- PAS
11 de abril do 2014
Puntuación provisional do 3.º exercicio técnicos/as de xestión
7 de abril do 2014
Puntuación definitiva do 2.º exercicio de técnico/a en prevención
7 de abril do 2014
Relación definitiva de persoas aprobadas técnico/a superior química

