Nº 80 Luns, 28 de abril de 2014
Universidade de Santiago de Compostela


RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2014 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes
provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir unha praza da
categoría profesional técnico especialista de investigación, especialidade química
(espectroscopia IR-Raman/crioxenia e magnetosusceptibilidade), grupo III desta universidade,
pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre.
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RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2014 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes
provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para cubrir catro prazas
da categoría profesional técnico especialista de investigación, especialidade química
(espectrometría de masas e proteómica), grupo III desta universidade, dúas pola quenda de
promoción interna e dúas pola quenda de acceso libre.
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RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2014 pola que se aproban e se fan públicas as listaxes
definitivas de persoas admitidas e excluídas e se convocan as persoas admitidas pola quenda
de promoción interna á realización do primeiro exercicio (probas de lingua galega) do proceso
selectivo para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área
bioloxía-saúde, grupo III, desta universidade.
Descargar PDF

Actualidade- Portada
2 de maio do 2014[Bolsas]
Convocatoria xeral de bolsas e axudas ao estudo. Curso 2013/2014
Listaxe provisoria
30 de abril do 2014[Cursos]
Acto homenaxe María del Milagro Rey Hombre
In Memoriam
30 de abril do 2014
Xornadas do programa Horizon 2020
Como mellorar as solicitudes e Ferramenta Peme
28 de abril do 2014
Proxecto Ríos: inspección de primavera
Conservación do ecosistema fluvial do campus

Actualidade- Pas
2 de maio do 2014
Contrato na Fac. Informática para licenciado/a en Matemáticas. Ref. 2014/CP/051
2 de maio do 2014[Persoal]
Puntuación definitiva 3.º exercicio probas técnicos/as de xestión
30 de abril do 2014
Contrato na Fac. de Informática para enxeñeiro/a ou graduado/a. Ref. 2014/CP/050
28 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática para enxeñeiro/a. Ref. 2014/CP/049
28 de abril do 2014
Contrato no CIT para licenciado/a en Cc. Químicas ou Ciencias. Ref. 2014/CP/048

OUTROS- PAS
2 de maio do 2014
Contrato na Fac. Informática para licenciado/a en Matemáticas. Ref. 2014/CP/051
30 de abril do 2014
Contrato na Fac. de Informática para enxeñeiro/a ou graduado/a. Ref. 2014/CP/050
28 de abril do 2014
Contrato na Facultade de Informática para enxeñeiro/a. Ref. 2014/CP/049
28 de abril do 2014
Contrato no CIT para licenciado/a en Cc. Químicas ou Ciencias. Ref. 2014/CP/048

PERSOAL- PAS
2 de maio do 2014
Puntuación definitiva 3.º exercicio probas técnicos/as de xestión

CURSOS- PAS

